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Жашыңда берсин мээнетти, 
карыганда берсин дөөлөттү!
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КЫЗМАТТАШУУ

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖААТЫНДАГЫ 
КЫЗМАТТАШУУСУ 

Кыргыз Республикасынын  коңшулаш жана стратегиялык өнөктөшү болуп 
саналган мамлекеттердин бири Казахстан Республикасында  калкка мамле-
кеттик кызмат көрсөтүү бүтүндөй өлкө боюнча бир гана түзүмдүн колунда. 

Бул жөнүндө Казахстан Республикасынын Санариптештирүү, инновацияны 
жана аэрокосмостук өнөр жайды  өнүктүрүү министрлигине караштуу “Казахстан 
Республикасынын жарандары үчүн Мамлекеттик корпорация Өкмөтү” коммерция-
лык эмес акционердик коомунун өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна жасаган иш 
сапарынын жүрүшүндө белгилешти. Аталган иш сапар июнь айынын 8-11 күндөрү 
Бишкекте болуп өттү.

Социалдык фонддун жетекчилеринин кабыл алуусунан кийин  казах деле-
гациясын  КРСФнун Төрагасынын орун басары Гульнура Жуматаева  башкарма-
лыктардын башчылары менен тааныштырып, конокторго баяндаманы баштоону 
сунуш кылды.

Баяндама алгач Мамлекеттик корпорациянын ишмердигинин багыттары туура-
сында башталды.

Казахстан Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана 
пенсиялык камсыздоодогу маалыматтык система; шаарларда жана аймактарда 
калкты тейлөө борборлорунун иштеши; мамлекеттик кызматты “мамлекет- жаран-
дарга” принциби боюнча проактивдүү режимде көрсөтүү; калкты тейлөө борбор-
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лорунда мамлекеттик кызматты толу-
гу менен кагазсыз, өзүн-өзү тейлөөгө 
өтүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү 
онлайн форматка өткөрүү;калкты тей-
лөө борборлорунун кызматын мобил-
дик тиркеме аркылуу жана видео бай-
ланыш аркылуу пайдалануу; жөлөк 
пулдарды чегерүүдө банктык мобил-
дик тиркемелерди колдонуу; пенсия-
ны автордук түзүү долбоору жөнүндө 
баяндоого орун берилди.

 Жогоруда белгиленген маселелер-
ден сырткары КРСФнун жана Казах-
стан Республикасынын “Жарандар 
үчүн Мамлекеттик корпорация Ком-
мерциялык эмес акционердик коому 
пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө 
биргеликте маалыматтык өз ара ара-
кеттешүү жөнүндө Макулдашуунун 
долбоору боюнча жумуштук кеңешме 
да болуп өттү.
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ЖЫЙЫНТЫК

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
СОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН 2021-ЖЫЛ 
ҮЧҮН БЮДЖЕТИНИН АТКАРЫЛЫШЫ 
ЖӨНҮНДӨ

Кыргыз Республикасынын Социалдык фон-
дунун бюджетинин 2021-жылдагы жалпы кире-
шеси 62 554,2 млн. сомду түздү. Бул 2020-жылга 
салыштырмалуу бюджеттин кирешеси 6 498,1 
млн. сомго же 111,6 %га көбөйдү дегенди билди-
рет. Ал эми ИДПнын көлөмүнө карата Социалдык 
фонддун бюджетинин кирешеси 8,7 % түздү.

2021-жылдын жыйынтыгы боюнча камсыздан-
дыруу төгүмдөрүнүн жалпы көлөмү 38 356,6 млн. 
сомду же белгиленген пландык тапшырманын 
100,5 % түздү. Камсыздандыруу төгүмдөрү өткөн 
жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 115,6 
%, же 5 179,2 млн. сомго өстү.

2021-жылы республикалык бюджеттен бөлүн-
гөн каражаттар 23 827,3 млн. сомду түздү.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы №359 
токтомуна ылайык 2010-жылдын 1-июнунан 
2012-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил-
де Ош жана Жалал-Абад облустарындагы масса-
лык баш аламандыктардын жүрүшүндө жабыр 
тарткан жеке жана юридикалык жактардан че-
герилген камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп 
берүүгө 2021-жылы Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлиги тарабынан Социалдык 
фондго 174,9 млн. сом өлчөмүндө каражат кото-
рулган.

Социалдык фонд туумдардан жана айыптар-
дан, Социалдык фонддун эсептериндеги акча 
каражаттардын күнүмдүк калдыктарына эсеп-
телген пайыздардан, дивиденддерден ж.б. булак-
тардан 370,2 млн. сом киреше алды. Жалпы ки-
решелер өткөн жылга салыштырмалуу 28,3 млн.
сомго көп же 108,3 % түздү.

Социалдык фонддун бюджетинин жалпы чы-
гымдары 60 758,6 млн. сомду түздү, же 1 081,7 
млн. сомго такталган бюджеттен аз. 2020-жылга 
салыштырмалуу бюджеттин чыгымдары 4 122,6 
млн. сомго же 107,3 % көбөйдү. Социалдык фонд-
дун бюджетинин чыгымдары ИДПнын көлөмүнө 
карата 8,4 % түздү.

Пенсиялык фонд боюнча бардык чыгымдар 
55623,3 млн. сом суммасында аткарылды, 
2020-жылга салыштырмалуу өсүш 3 361,3 млн. 

Пенсиялык фонд 
боюнча баардык 

чыгымдар 
55 623,3 млн. сом 

суммасында 
аткарылды

Салтанат Омуркулова

Бюджеттик башкармалыгы-
нын башчысы
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сомду түздү, бул пенсиялардын жыл сайын жогорулашы менен шартталган. Ошон-
дой эле 2022 – жылдын 1- январына карата пенсионерлердин саны 713,0 миң адам-
ды түзүп, республика боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 6186 сомго жетти.

КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 22-сентябрындагы № 177 жана 
№ 178 токтомдоруна ылайык, 2021-жылдын 1-октябрынан тартып, пенсиянын 
жалпы өлчөмү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунан 
- 4785,4 сомдон төмөн болсо, пенсиянын базалык бөлүгү 2020-жылдагы орточо 
эмгек акынын өсүшүнө, 110%га индексациаланды, жана пенсиянын камсызданды-
руу бөлүктөрүн 1,08 коэффициентине, бирок жалпы өлчөмү 4785,4 сомдон ашпа-
ган пенсиялар үчүн 200 сомдон кем эмес жана жалпы өлчөмү 4785,4 сомду түзгөн 
жана андан ашкан пенсиялар үчүн 500 сомдон кем эмес индексацияланды.

Пенсияларды кайра эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 
455 сомго жогорулады.

Пенсияларды жогорулатууга Социалдык фонддун бюджетинде 990,0 млн. сом 
каралган, анын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен 132,9 млн. сом, пенси-
ялык фонддон – 857,1 млн. сом.

2021-жылдын 1-сентябрындагы № 373 «Жарандардын айрым категорияла-
рына ар айлык социалдык жөлөк пулдардын өлчөмдөрүн жогорулатуу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык багуучусунан ай-
рылган балдарды пенсия менен камсыз кылуунун деңгээлин жогорулатуу мак-
сатында, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
2021-жылдын 15-ноябрындагы № 265 токтомуна ылайык, ата-энесинин бирөөнөн 
айрылгандыгы боюнча пенсия алган ар бир баланын пенсиясынын базалык бөлү-
гү 2021-жылдын 1-октябрынан тартып – 1500 сомго чейин, 2022-жылдын 1-янва-
рынан тартып – 2000 сомго чейин жеткирилди. 

Ата-энесинин экөөнөн тең айрылгандыгы боюнча пенсия алган ар бир баланын 
пенсиясынын базалык бөлүгү 2021-жылдын 1-октябрынан тартып – 3000 сомго 
чейин, 2022-жылдын 1-январынан тартып – 6000 сомго чейин жеткирилди.

Багуучусунан айрылган балдардын пенсиясынын базалык бөлүгүн жогорула-
тууга 2021-жылга Социалдык фонддун бюджетинде республикалык бюджеттин 
эсебинен 138,0 млн. сом каралган.

Ошондой эле  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 25-мартын-
дагы № 115 токтомуна ылайык, 2021-жылдын 1-январынан баштап мөөнөттүү 
кызматтагы солдаттардын жана матростордун ичинен аскер кызматчыларына 
майыптыгы боюнча пенсиянын эң төмөнкү өлчөмү болуп 4800 сом  белгиленди 
жана Чернобыль АЭСиндеги атомдук обьекттердеги авариянын кесепеттерин 
жоюунун катышуучуларынын пенсияларына ар айлык компенсациялык 
төлөмдөрүн 400 сомго көбөйтүлдү.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 2021-жылы 2 742,1 млн. сомго 
жана Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фонду 212,1 млн. сомго каржыланды.

2021-жылы Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду жалпы каражаттарынан 
мамлекеттик баалуу кагаздарга жана депозиттерге 9 089,9 млн. сом инвестиция-
ланды.

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун каражаттарын инвестициялоодон 
2021-жылы 2988,9 млн. сом киреше түшүп, пенсиянын топтомо бөлүгүнөн 349,3 
млн. сом төлөндү. МТПФ каражаттарын инвестициялоо жана башкаруу менен бай-
ланышкан чыгымдар 9,7 млн. сомду түздү.

2021-жылга Социалдык фонддун бюджети 444,5 млн. сом профицит менен беки-
тилип, 2021-жылдын жыйынтыгы боюнча 1 795,7 млн. сом профицит менен атка-
рылды.
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ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

ПЕНСИЯЛЫК ТОПТООЛОРДУ 
БИР ЖОЛУ ПАЙДАЛАНУУ 

УКУГУ БЕРИЛДИ

Акыркы мезгилдерде жалпыга 
маалымдоочу каражаттарда, анын ичинде 
“Пенсия” журналынын бир нече жолку чы-
гарылышында камсыздандырылган жаран-
дарга пенсиялык топтоолорун пайдаланууга 
укук берүү жөнүндө бир канча маалымат-
тар айтылып келе жатат. Бул туурасында 
Социалдык фонддун жетекчилиги парла-
менттик трибунадан дагы депутаттарга 
маалымат берип келишкени жакшы бел-
гилүү. “Пенсиянын” бул чыгарылышында 
дагы бир ирет Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетине караштуу Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун пен-
сиялык жана тарифтик саясат башкарма-
лыгы камсыздандырылган жарандар кан-
дай шарттарда пенсиялык топтоолорун 
пайдалана алышаары жөнүндө маалымат 
берди.

Мамлекеттик пенсиялык социалдык кам-
сыздандыруу системасынын жагымдуулугун 
жогорулатуу жана социалдык маселелерди 
чечүүдө жарандарга көмөк көрсөтүү максатын-
да, Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 
20-майындагы №261 чечими менен пенсиялык 
топтоо каражаттарын пайдалануунун жаңы 
механизмдери киргизилди.

Бүгүнкү күндө, жеке турак жайы жоктугуна 
байланыштуу ипотекалык насыясы бар кам-
сыздандырылган жарандарга жана алардын 
расмий  никеде турган жубайларына пенсия-
лык топтоолорун бир жолу пайдалануу укугу 
берилди. Мында камсыздандырылган жаран-
дардын жана алардын жубайынын өздүк кам-
сыздандыруу эсебинин топтомо бөлүгүндө 
50000 (элүү миң) сомдон кем эмес суммада пен-
сиялык топтоолору болушу шарт.

Ипотекалык насыя алган адамдар жана алар-
дын жубайлары пенсиялык топтоо каражатын 
алуу үчүн пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөп 
берүү жөнүндө арыз менен КР Социалдык фон-
дуна кайрылышы керек. Андан соң Социалдык 
фонд камсыздандырылган адам жана анын жу-

Жылдыз Кулжанова

Пенсиялык жана тарифтик 
саясат башкармалыгынын 

башчысы

Камсыздандырылган 
жарандардын жана алар-
дын жубайынын өздүк 
камсыздандыруу эсеби-
нин топтомо бөлүгүндө 
50000 (элүү миң) сомдон 

кем эмес суммада 
пенсиялык топтоолору 

болушу шарт.
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байы коммерциялык банктан жана ипотекалык турак-жай насыялоо чөйрөсүндөгү 
ыйгарым укуктуу органдан ипотекалык насыя берүүнү жактыруу же ипотекалык 
насыясы бар экендиги тууралуу ырастама алгандан кийин пенсиялык топтоо ка-
ражатын банктын транзиттик эсебине которот. 

Убактылуу жумушсуздар пенсиялык топтоо каражаттарын үч 
айга чейинки мөөнөт менен ала алышат

Жогоруда  аталган токтом менен пенсиялык топтоолору бар жана белгиленген 
тартипте расмий жумушуз деп таанылган камсыздандырылган адамдарга эмгек-
ке жарамдуу курактагы калк үчүн (өткөн жылы анык түзүлгөн) жашоо минимуму-
нан ашпаган суммада ай сайын пенсиялык топтоо каражаттарын үч айдан ашпа-
ган мөөнөткө алуу укугу берилген. Бул чара убактылуу жумушсуздук мезгилинде 
жумушсуз жарандарды социалдык жактан коргоого багытталган.   

Мисалы, эгерде жаран жумушсуз калса, бул мезгилде пенсиялык топтоолору-
нун эсебинен минималдуу тиричилик муктаждыгын канааттандырышы үчүн кол-
доо катары үч ай аралыгында 7040 сом (2022-жыл) өлчөмүндө пенсиялык топтоо 
каражаты төлөнөт. 

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан 
көрсөтүлгөн кызматтарга камсыздандырылган адамдардын жетүү жол-жобосун 
жөнөкөйлөтүү максатында камсыздандырылган жарандарга онлайн режиминде 
электрондук түрдө пенсиялык топтоолорун алууга  арыз берүү укугу берилген.

Ал адам Социалдык фондго келбестен, Социалдык фонддун электрондук пор-
талында «Камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети» аркылуу, ошондой эле 
Электрондук кызматтардын мамлекеттик порталы аркылуу пенсиялык топтооло-
рун алууга арыз бере алат. Мында арыз ээси Кыргыз Республикасынын бирдиктүү 
идентификациялоо системасы аркылуу идентификацияланат, бул камсызданды-
рылган адамдардын кайрылуу жол-жобосун жөнөкөйлөтөт.

ПЕНСИЯЛЫК СИСТЕМАНЫН АДИЛЕТТҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУ, ПЕНСИЯНЫН 
ӨЛЧӨМҮН БИР КЫЙЛА КӨТӨРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ КООМДУК 
ТАЛКУУГА ЧЫКТЫ

Учурдагы демографиялык, социалдык-экономикалык кырдаалды эске алып, пен-
сиялык системанын адилеттүүлүгүн жогорулатуу, пенсиянын өлчөмүн бир кыйла 
көтөрүү, пенсионерлер арасында жакырчылыкты жою максатында төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты:

1. Пенсиянын базалык бөлүгүн толук чектөө
Бүгүнкү күндө пенсиянын базалык бөлүгү стажы толук адамдарга толугу менен 

1780 сом өлчөмүндө чектелет. Ал эми стажы, мисалы беш жыл болсо, 1780 сомдун 
ордуна 445 сом эле чектелет (1780/20*5).

Негизинен, пенсиянын базалык бөлүгү бул, жаш курагы келгендиктен, баккан 
адамынан айрылгандыгынан, майыптуулуктан эмгекке жөндөмдүүлүгүн жоготкон-
дон улам акча табуу мүмкүнчүлүгүн жоготкондо мамлекет тарабынан берилген соци-
алдык кепилдик жана колдоо болуп саналат. Ошондуктан, пенсиянын базалык бөлүгүн 
баарына бирдей, белгиленген өлчөмдө чектөө сунушталууда. Эми, пенсия 1780 сомдон 
кем чектелбейт, бул пенсиялардын өлчөмүн жогорулатууга алып келет.
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2. Пенсияга чыгуу курагын өзгөртпөстөн 2023-жылдан баштап 
5 жылдан 2038-жылга чейин 20 жылга чейин пенсияга чыгуу 
укугун алуу үчүн талап кылынган камсыздандыруу стажын 
этабы менен киргизүү.

Жогоруда айтып кеткендей, стажы толук эмес, беш эле жыл болуп калса, анда 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү дагы төмөн болот, себеби камсыздандандыруу  
төгүмдөрү  татыктуу  деңгээлде  жана керектүү мезгил төлөнгөн эмес.

Стажы толук ( 20-25 жыл) пенсияга чыгып жаткан адамдын пенсиясынын база-
лык бөлүгү 1780 сом, камсыздандыруу бөлүгү болжолдуу 5200 сом, жалпысынан 
– 6980 сом болот. Ал эми беш жылдык стаж менен чыкса, базалык бөлүгү – 445 сом, 
камсыздандыруу бөлүгү – 1745 сом, жалпысынан – 2190 сом же 3 эсе аз болуп калат. 
Себеби 5 жыл камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө пенсиялык системага толук кан-
дуу катышууга мүмкүнчүлүк түзбөйт.

Эл аралык ченемдерге ылайык пенсия 30 жылдык туруктуу стаж менен мурда 
алып жүргөн эмгек акынын 40 пайызын түзүш керек. Башкача айтканда мындай 
стаж менен ар бир адам өзүнө татыктуу, жашоо-тиричилигине жетиштүү пенсия 
түзө алат. 

Ошондуктан, улгайган  жарандарыбыздын арасында жакырчылыкты жою жана 
пенсиялардын татыктуу деңгээлин түзүү максатында курагы боюнча пенсияга 
чыгуу үчүн беш жылдан баштап этабы менен жыйырма жылдык талап кылынган 
стажды киргизүү сунушталып жатат.  

Ошол эле учурда керектүү стажга азыркыдай эле окуу, аскер кызматын өтөө, 
бала кароо мезгилдери дагы эсептелет. 

Негизинен бул демилге жарандардын жумуштуулугун легалдаштырууга, эмгек-
ке  жөндөмдүү  адамдардын келечегине, пенсиялык укуктарын түзүүгө  жооп-
керчилигин  жогорулатууга, аз пенсиялардын көйгөйүн чечүүгө дагы бир кадам 
болмокчу.

3. Пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмүн 
чектөө жана эсептөө жол-жобосун жөнөкөйлөтүү (1996-жыл-
га чейинки стажы үчүн)

Пенсиялык системага 1996-жылдан баштап ар бир жаранга жекече эсепке алуу 
киргизилгенге чейин пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептөө эмгек 
китепчеси жана башка стажды ырастоочу документтердин негизинде жүргүзүлөт.

Иш жүзүндө пенсияга чыгам деген жаран эмгек китепчесин, зарыл болгон  доку-
менттерди жана эмгек акысы боюнча маалым каттарды мамлекеттик архивден же 
ар бир иштеген жеринен чогултуп тапшырып келген. Ал эми кээ бир маалыматтар 
такыр эле жок болгон учурлар дагы кездешет. Ушундам улам жарандардан көптө-
гөн нааразычылыктар жаралган. 

Жогорудагыдай кырдаалды болтурбоо үчүн, курагы боюнча пенсия чектөө 
жол жоболорун жеңилдетүү максатында 1996-жылга чейин аялдарга 13-
жыл, эркектерге 18-жыл стажды эмгек китепчеси жана башка ырастоочу 
документтери жок эле эсепке алуу демилгеленип жатат.

Бул сунуштун күчүнө кириши Социалдык фонд тарабынан пенсияларды чектөө 
жол-жоболорун тез арада санариптештирүүгө, коррупциялык элементтерди алдын 
алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

4. III-топтогу майыптыгы боюнча пенсионерлерге пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүктөрүн 100% чектөө
Азыркы учурда I жана II топтогу майыптыгы боюнча пенсия алгандар пенсия-

сын 100% алат, ал эми III топтогу майыптар эмгекке жөндөмдүү болгондуктан чек-
телген пенсиянын 50% гана алат.
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Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү пенсионер өзү иштеп тапкан бөлүк болгон-
дуктан, пенсиялардын өлчөмдөрүн жогорулатуу максатында III-топтогу майыпты-
гы боюнча пенсионерлерге пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 100 % берүү 
мыйзам долбоору менен киргизилип жатат. 

5. Баккан адамынан айрылгандыгына байланыштуу пенсиялар 
боюнча:

- баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия алуу укугун окуусу туура-
луу документтерди талап кылбастан 16-жаштан 18-жашка чейин жогорулатуу;

- 23 жашка чыкканга чейин баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия 
алуу үчүн чет өлкөдөгү окуу жайларында окуган мезгилин, ошондо эле күндүзгү  
гана эле эмес сырттан окуу бөлүмдөрүндө дагы окуган мезгилин кошуу.

Бул чаралар баккан адамынан айрылган балдардын билим алууга умтулуусуна  
дем берип, билим берүүнүн заманбап тенденцияларына туура келет. 

 Мындан тышкары баккан адамынан айрылгандыгы боюнча пенсия чек-
төөдө багуучунун пенсиясына чектелген кошумча төлөмдөрдү чогуу эсептөө  кир-
гизилип жатат. 

 Тактап айтканда, азыркы учурда I топтогу майыптыгы боюнча пенсия пен-
сионер үчүн өткөн календардык жыл үчүн иш жүзүндө белгиленген жашоо мини-
мумунан төмөн эмес белгиленет, б.а. 2022-жылы 5580 сомдон кем эмес. Бул чара 
I-топтогу майыптыгы боюнча пенсия алган багуучусун жоготкон жаранга дагы 
пенсияны пенсионердин жашоо минимумунан (2022-жылы 5580 сом) кем эмес 
чектөөгө көмөк берет дагы пенсия алуучулардын бул категориясын пенсия менен 
камсыз кылуу деңгээлине оң таасирин тийгизет.

 Дагы бир мисалды келтирсек, "Мать-героиня" же "Баатыр эне" орденде-
ри менен сыйланган энелердин пенсиясына эсептик көрсөткүчтүн 1000 пайызы 
өлчөмүндө же 1000 сомдун чегинде кошумча төлөм белгиленет. Эгерде бул эне каза 
болгон жубайынын пенсиясына өтөм десе, анда 1000 сомдук кошумча төлөм жаңы 
пенсиянын өлчөмүндө сакталат. 

6. Пенсионер өз убагында талап кылбаган өткөн мезгил үчүн 
пенсиянын эсептелген суммалары төлөнө турган мөөнөттү 3 
жылдан 5 жылга чейин көбөйүүдө.

Азыр ааламдашуу жана улгайган жарандардын дүйнө жүзү боюнча эркин жүрүү 
шартында, мыйзамда белгиленген үч жыл ичинде жана андан ашык мөөнөткө пен-
сиясын өз убагында талап кылбаган учурлар кездешет. Ошондуктан, талап кылын-
баган пенсияларды төлөө укугунун үч жылдык мөөнөтүн беш жылга чейин узартуу 
сунушталууда.

7. Пенсионер райондук коэффициент белгиленбеген калктуу 
конушка көчкөндө мурда райондук коэффициентти эске алып 
белгиленген кошумча акыларды сактоо.

Азыр пенсионер райондук коэффициент жок калктуу конушка көчкөндө пенсия-
лык кошумча акыларына бул коэффициент сакталаары так аныкталган эмес. 
Бийик тоолуу аймак боюнча пенсия алган адам бийик тоолуу шарттарда талап 
кылынган жылдарды жашап жана иштеп койгондуктан, пенсионер башка жерге 
көчүп барганда дагы кошумча акысына райкоэфициентти сактоо сунушталып жа-
тат.

8. Пенсиянын өлчөмүн азайтып жана азайтпастан мөөнөтүнөн 
мурда пенсияларды жокко чыгаруу.

Кыргызстан пенсиялык куракты 2 эсеге жогорулаткан жалгыз өлкө (1998-ж. –
этабы менен 58/63 чейин, 2007-ж. – парламенттин депутаттарынын таасири астын-
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да 55/60, 2008-ж. – 58-63). 2008-жылы пенсиялык  куракты  кайра жогорулатканда 
бул чараларды жеңилдетүү үчүн эсептелинген стаждан 10/15 жылга ашкан стажы 
бар адамдар үчүн 55/60 жаш калтырылган. Бул ченем киргизилген күндөн бери 
14 жыл өткөндүктөн жана ал эчак эскиргендиктен пенсияга мөөнөтүнөн мур-
да чыгууну жоюу сунушталууда, бул пенсия чектөөнү жалпы белгиленген ку-
ракка ылайык келтирүүгө мүмкүндүк берет.

9. Жеңилдетилген категориялар боюнча пенсияга чыгуу 
курагын пенсияга чыгуунун жалпы белгиленген курагына 
ылайык келтирүү: бийик тоолуу боюнча 3 жылга эркектерге 
– 55 жаштан 58 жашка чейин, аялдарга – 50 жаштан 53 жаш-
ка чейин, 3 жана андан ашык бала төрөгөн жана тарбиялап 
өстүргөн энелерге – 45 жаштан 48 жашка чейин (2023-жыл-
дан баштап, жыл сайын 1 жылга). 

Бийик тоолуулук боюнча жеңилдетилген пенсиялык курак СССР убагынан кал-
ган (50/55жаш). Бирок, акыркы 15 жылда 3 жылдан ашык өскөн республика боюнча 
орточо жашоо узактыгынын өсүү тенденциясын эске алып, 45/50/55 курактарын 
3 жылга этабы менен көбөйтүү сунушталууда, бул жеңилдетилген куракты жал-
пы белгиленген куракка шайкеш келтирүүгө, эмгекке жөндөмдүүлүктүн активдүү 
мезгилин узартууга, пенсиянын бир кыйла жогорку деңгээлин камсыз кылууга 
мүмкүндүк берет.

10. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкер – 
аялдар үчүн пенсиялык куракты  этабы менен 2025-жылга 58 
жаштан 60 жашка чейин жогорулатуу.

КМШ көпчүлүк өлкөлөрүндө пенсия курагы этабы менен жогорулатылып, аял-
дардын жана эркектердин курагы теңдештирилип жатат .

Республикабыздын социалдык жана демографиялык аспектилеринен улам 
бул чаралар бизге дагы керектүү. Ушуга байланыштуу, мамлекеттик жана муни-
ципалдык кызматта болуунун чектүү курагын (65 жаш) эске алып, азыркы этап-
та мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер – аялдар үчүн  пенсия кура-
гын 2025-жылга 58ден 60 жашка чейин этабы менен жогорулатуу сунушталууда, 
бул аялдардын экономикалык активдүүлүгүн узартат жана аларды бир кыйла 
татыктуу пенсия менен камсыз кылат, мындан тышкары мамлекеттик органдар 
керектүү институционалдык эстутуму жана жаш кадрларды окутуу мүмкүнчүлү-
гүнө ээ тажрыйбалуу кадрлардын потенциалын сакташат.

11. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген 
пенсионерлерге пенсиянын базалык бөлүгүн төлөөнү токтото 
туруу.

Пенсиянын базалык бөлүгү улгайгандыгынан улам акча табуу мүмкүнчүлү-
гүн жоготкондо мамлекеттик колдоо болуп саналат. Бул адамдар эмгек акысын, 
пенсиясынын базалык бөлүгүн дагы республикалык бюджеттен алышат. 

Жыйынтыгында, пенсионерлер мамлекеттик кызматта иштеген мезгилинде 
мурдагыдай эле эмгек акысын дагы пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгүн дагы 
толук көлөмдө ала алышат, ал эми жумуштан кеткенден кийин пенсиясынын база-
лык бөлүгүн мурда жүргүзүлгөн бардык индексациялар менен кошо алышат. 

Резюме: Жалпы жонунан, сунушталып жаткан чаралар камсыздандыруу прин-
циптерин күчөтүүгө, пенсиянын татыктуу деңгээлин, пенсиялык системага жаран-
дардын финансылык катышуусунун узактыгына жараша пенсиялардын адилет-
түүлүгүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет.  
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КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ

КАЛКТЫ ТЕЙЛӨӨ БОРБОРЛОРУНДА СОЦИАЛДЫК ФОНД ДАГЫ 
КЫЗМАТ КӨРСӨТӨ БАШТАДЫ

Калкка мамлекеттик жеткиликтүү кызмат көрсөтүүнүн  чараларын мындан 
ары жакшыртуу жөнүндөгү Президенттин Жарлыгын жүзөгө ашыруу максатын-
да Социалдык фонд КР Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу “Инфо-
ком” мамлекеттик ишканасы менен биргеликте өлкө борбору Бишкек шаарындагы 
Калкты тейлөө борборлорунун базаларында мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу маселелери боюнча кызмат көрсөтүүнү долбоордук алкакта 
баштады.

• Камсыздандырылган жаран калкты тейлөө борборлору аркылуу 
төмөнкү кызматтарды пайдалана алышат:

• -пенсия чектөө, пенсияны  кайра эсептөө;
• -пенсиянын өлчөмү жөнүндө тастыктама;
• -пенсияны төлөөнү узартуу;
• -пенсия төлөө каналын алмаштыруу;
• -сөөк коюга төлөнүүчү жөлөк пул;
• -жекече камсыздандырылган эсептен көчүрмө чыгартуу.
• 
Жогоруда аталган кызмат көрсөтүүлөр камсыздандырылган жарандарга Октябрь, 
Биринчи май, Ленин жана Свердлов райондорунда жайгашкан борборлор аркылуу 
жүргүзүлөт.
Мындай кызматтарды борбор шаарга убактылуу мейманчылап же иш сапары ме-
нен келген башка аймактардын тургундары да пайдалана алышат.

• Биринчи май районундагы калкты тейлөөчү борбордун дареги – Жибек Жолу  
көчөсүндө №381 үй. Байланыш телефону (0312) 38 02 78

• Свердлов району – Чокан Валиханов көчөсүндө,№  2 үй ( Аю-гранд соода бор-
бору),  тел . (0312)  44 70 16

• Октябрь району боюнча калкты тейлөө борбору 12-кичирайондо  Нуркамал 
көчөсүндө № 29 үйдө ( «ДК» соода борборунда) жайгашкан,  тел. (0312) 52 05 35

• Ленин району – Жаш гвардия бульварында № 4 үйдө.
тел. (312) 65 05 30 

Бардык борборлор аптанын дүйшөмбү-жума күндөрү саат 9дан 18ге  чейин 
иштешет, 12.30дан-13.30га чейин түшкү дем алуу. Ал эми ишемби-жекшемби күн-
дөрү дем алыш.
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АЙМАКТАР

ЭШИГИН КӨРҮП- ТӨРҮНӨ ӨТ

Социалдык фонддун Ак-Талаа  райондук 
башкармалыгы жарандарды кабыл алууда 
Социалдык фонддун коррупцияга каршы жана 
этика боюнча жоболоруна ылайык сылык 
жана сапаттуу тейлеп келүүдө. Мекеме-
нин күтүү залында жарандар үчүн заманбап 
маалымат тактылары илинип, отургучтар 
коюлуп жакшы шарттар түзүлгөн. Корруп-
цияга каршы күрөшүү, жарандарды сапат-
туу тейлөө жана коопсуздукту сактоо мак-
сатында имараттын сыртында жана ичин-
деги кабинеттерде жалпы 16 аудио-видео 
көзөмөлдөө камералары орнотулган. Баш-
кармалыктын материалдык-техникалык 
базасы жакшы жана жетиштүү абалда бол-
гондуктан кызматкерлердин иш алып баруу-
сунда жана жарандарды тейлөөдө эч кандай 
кыйынчылыктар жок.

Ак-Талаа  райондук Социалдык фонд баш-
кармалыгынын имараты 1990-жылы курулган, 
2005-жылы Ак-Талаа райондук Социалдык фонд 
башкармалыгы сатып алган.  Имарат 2 кабаттан 
турат, жалпы аянты 273,5 м2 .  Курулган жылдан 
тартып капиталдык ремонт иштери жүрбөгөн-
дүктөн, имараттын дубалдары жана потолоктору 
көп жылдан бери акталып келе жаткандыгына 
байланыштуу акилери түшүп, аки албай начар 
абалга келип, оңдоо иштерин талап кылып кал-
ган. Ошондой эле кабинеттеридин эшиктери 
жана сырткы эшиктер эскилиги жетип, кыш-
кысын суук кирип, жакшы жабылбай имаратты 
жылытууда узак кыш мезгилинде кыйынчылык 
жаратып келген. Жарандарга жана кызматкер-
лердин иштөө шарты начар болуп башкармалык-
тын көйгөйлүү маселеси болчу.

2019-жылы имараттын ички жасалгасы, 
жылытуу системасы жана чатыры капиталдык 
ремонттон өтүп кызматкерлердин иштөөсүнө 
жана жарандарды кабыл алып тейлөөгө бардык 
ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. 

2020-жылы өнүктүрүү фонддун каражаты 
менен райондук архитектура башкармалыгынын 
долбоорунун негизинде имараттын кире бери-
шине жана айланасынына ыңгайлуу шарттарды 
түзүү максатында оңдоо иштери болуп, имарат-
тын кире беришине брусчатка төшөлүп, тосмо 

Иса Акматалиев

Социалдык фондунун 
Ак-Талаа райондук 

башкармалыгынын башчысы
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решеткалар оңдолуп, тротуар жана арыктар жасалган.      
2021-жылы өнүктүрүү фонддун каражаты аркылуу имараттын фасадына 

(сыртына) ремонттоо жана башка оңдоо иштери жүргүзүлүп имараттын абалы 
дагы жакшырды.  

2021-жылы имараттын айлана-чөйрөсүн жашылдандыруу жана көрктөндүрүү 
максатында жүзгө чукул мөмө жемиштердин жана декоративдик бак-дарактар-
дын көчөттөрү отургузулуп көрктөндүрүлдү. Буюрса 4-5 жылдан кийин биринчи 
мөмөлөрүн берип башташат.

Жогорудагыдай ремонттоо жана башка алгылыктуу иштердин натыйжасын-
да имаратыбыздын абалы жана шарты жогорку денгээлге жетип бүгүнкү күндүн 
талабына ылайык келип, бардык ыңгайлуу шарттар түзүлдү. 
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ИШ САПАР

ОКУУ БОРБОРУНУН КҮНДЕМИ

Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетине караштуу Кыргыз Республикасы-
нын Социалдык фондунун Окуу борбору мекеме-
си КРСФнун Башкармалыгынын Токтому менен 
бекитилген адистердин кесиптик билим дең-
гээлин жогорулатуу боюнча Жобонун жана 
2022-жылга түзүлгөн иш-планынын алкагында 
Ош, Баткен, Жалал-Абад, Нарын областарынын 30 
райондук-шаардык башкармалыктарынын пен-
сия чектөө, пенсияларды төлөө жана жеке эсепке 
алуу бөлүмдөрүнүн адистери үчүн, 2022-жыл-
дын май-июнь айларында семинар-окутууларды
өткөрдү.

Бул окутуулар "Пенсияларды борборлоштуруп 
чектөөдө райондук башкармалыктар тарабынан 
“КРСФнун мыйзамдарына кирген өзгөртүүлөр, 
эл аралык келишимдердин негизинде иш алып 
баруу, жарандардын МТПФнун төлөө ыкмалары-
нын жаңы түрлөрү жөнүндө”, "Elled" программа-
сынын базасына маалыматтарды киргизүүдө ке-
тирилген каталыктар", “КРСФнун 2022-жылдын 
24- мартындагы №18 Токтому менен бекитилген 
ЕАЭБке мүчө өлкөлөрдүн эмгекчилерин пенсия 
менен камсыз кылуу жөнүндө макулдашууларга 
ылайык пенсия дайындоонун, пенсиянын өлчө-
мүн кайра эсептөөнүн жана пенсия төлөөнүн 
тартиби жөнүндөгү Регламенттин негизинде иш 
алып баруу”, "Пенсия төлөөдө "Elled" програм-
масы менен иш алып баруудагы көйгөйлөрдү 
чечүү", “Пенсияны борборлоштуруп чектөө жана 
кайра эсептөөдөгү келип чыккан көйгөйлөр 
жана аларды чечүү жолдору”, "Ишкердик этике-
ти-корпоративдик маданиятты куруунун аспа-
бы, мамлекеттик кызматкерлердин этикасы", 
"Коррупцияга каршы күрөшүү саясаты жана кор-
рупциялык көрүнүштөрдү чечүү жолдору" тема-
ларын камтыган кеңири маалымат берилип, көй-
гөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды.

Иш сапардын жүрүшүндө жарандардын пенсия 
чектөө жана аны кайра эсептөө боюнча кайрылуу-
лары, алардан иш кагаздарын алуунун тартиби 
жана аткаруу мөөнөттөрү, регионалдык башкар-
малыктардын пенсия чектөө бөлүмдөрүнүн ади-
стеринин пенсия чектөө жана пенсияны кайра-
дан эсептөө боюнча иш кагаздарды жарандардан 
кабыл алууда жана аны толтурууда кетирилип 
жаткан мүнөздүү катачылыктары, бийик тоолуу 

Кылычбек Нусупбеков

КР СФ Окуу борбору 
мекемесинин директору

Семинар-окутууларды 
өткөрүү Социалдык фонддун 

ишкердүүлүгүнүн эффек-
тивдүүлүгүн жогорулатууга 
түздөн-түз таасирин берип, 
адистерге иш алып барууда 
жер-жерлерде чоң жардам 

көрсөтүүлөрү 
аныкталып, ушундай 

окутуулар 
дайыма өткөрүлүп туруусун 

райондук башкармалык-
тардын жетекчилери сура-

нышты.
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шартта жашаган жана иштеген жарандарга, көп балалуу энелерге пенсия чектөө 
маселелери да каралды.

Баардык райондук башкармалыктарда майыптарга пенсия чектөө маселе-
си көйгөйлөрдү жаратууда. Себеби, социалдык камсыздоо башкармалыктарда-
гы майыптардын жөлөк пулдарынын өлчөмдөрү көтөрүлгөндүктөн, социалдык 
фонд аркылуу майыптыгы боюнча пенсия алуучулар эмне үчүн биздин пенсиябыз 
көтөрүлбөй жатат деген кайрылуулары көп. Ал эми, социалдык камсыздоо башкар-
малыктары жөлөк пул чектөөдөн мурун Социалдык фонддон пенсияга укугу жок 
деген справкаларды алып келүүнү талап кылып жаткандыгын белгилешти. Район-
дук башкармалыктар тарабынан пенсия албайт деген маалым каттарды жаратпай, 
албай жаткандыктарын билдиришти.

Eleed программасы боюнча бир эле райондун бир калктуу конушунан башка 
конушуна көчкөн учурда (райондук коэффициенттери ар кандай болсо) райондук 
коэффициентти өзгөртүү каралган эмес, башкача айтканда өзгөртө албай жаткан-
дыктарын белгилешти.

КРСФнун регионалдык башкармалыктарында коррупцияга каршы күрөшүү 
жана ага бөгөт коюунун жолдору жөнүндө, мамлекеттин коомдук жашоосунда терс 
орунду ээлеген, коррупциянын ар кандай көрүнүштөрү, мамлекеттик бийликтин 
жогорку органдарында, коомчулук арасында жана ошондой эле массалык маалы-
мат каражаттарында коррупция менен күрөшүү багыттары, Социалдык фонддун 
кызматкерлеринин коррупцияга каршы бөгөт коюу боюнча маалыматтуулугун 
жогорулатуу жөнүндө мисалдарды келтирүү менен кеңири маалымат берилди.

КРнын Социалдык фондунун кызматкерлеринин этикасы жөнүндөгү Жобо 
менен тааныштырылып, негизги кызматтык-этикалык принциптер, кызмат-
чылардын адептик-этикалык нормалары, алардын сакталышы, аткарылышы 
жөнүндө кеңири түшүндүрмөлөр берилди. Кызматтык этиканын туура пайдала-
нылышы ошол кызматкердин жашоо образына айланышы тууралуу кызуу тал-
куу жүргүзүлдү. Ошондой эле Социалдык фонддун ар бир кызматкеринин өз ара 
мамилелерине да көңүл бурулуп, эмгек жамааттарындагы тартип, тактык, башка-
лардын көз карашын сыйлоо, маектешкен кишини уга билип, маани берип, кабыл 
алынган чечимди мыйзам  ченеминде аргументтөө зарылчыгы айтылды. 

Ишкердүүлүк этикети, убакытты туура пайдалануу(тайм-менеджмент), сүй-
лөшүүлөрдү жүргүзүү, кардарларды кабыл алуу маданияты жөнүндө презентация 
окулду.
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Семинар-окутууларды өткөрүү Социалдык фонддун ишкердүүлүгүнүн эффек-
тивдүүлүгүн жогорулатуүга түздөн-түз таасирин берип, адистерге иш алып ба-
рууда жер-жерлерде чоң жардам көрсөтүлөөрү аныкталып, ушундай окутуулар 
дайыма өткөрүлүп туруусун райондук башкармалыктардын жетекчилери сура-
нышты.

Райондук(шаардык) башкармалыктардын жетекчилери жана кызматкерлери 
тарабынан Окуу борбору мекемесинин директоруна, директорунун орун басары-
на, кызматкерлерге алкыш айтылды, ушул сыяктуу семинар-окутууларды дайыма 
өткөрүп турууларын суранышты. Бул семинардын жыйынтыгы боюнча төмөнкү 
сунуштар киргизилди:

-райондук(шаардык) башкармалыктардын кызматкерлеринин ортосундагы 
тажрыйба алмашууну;

-жаңы жумушка орношкон кызматкерлерге практикалык жардам көрсөтүү жана 
окутууну;

-окутуунун жаңы методикалык жолдорун изилдөөнү;
-семинар-окутууларды мезгил мезгили менен өткөрүүнү.
Бул окутууларды адистер өтө кызыгуу менен кабыл алышып, өздөрүнүн көйгөй-

лөрүн чечүүгө аракеттенишип, кесиптик билим деңгээлдерин жогорулатышты.
Семинардын корутундусунда кызматкерлер тарабынан, окулган темалар жогор-

ку деңгээлде кабыл алынганы, ар бир теманы толук, жеткиликтүү, түшүнүктүү 
берилип жана бардык лекторлордун деңгээли жогору экени аныкталып, баардыгы 
болуп 194 кызматкер окутулуп, кесиптик билим деңгээлин жогорулатышты.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 

О ВИЗИТЕ ДЕЛЕГАЦИИ НАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 
СОЦФОНД КР 

 
В июне 2022 года в Социальном фонде КР (г. Бишкек) 

состоялась встреча Председателя Социального фонда КР 
Бактияра Алиева с Заместителем председателя

Правления НАО «Государственная корпорация «Прави-
тельство для граждан»» РК Биржаном Жунусовым.

На встрече стороны обсудили сотрудничество Социального фонда КР с НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»» РК и перспективы 
его развития.

В рамках визита проведена совместная встреча между представителями НАО 
«Государственная корпорация «Правительство для граждан»» РК и сотрудника-
ми Социального фонда КР на которой произведен обмен опытом по следующим 
вопросам:

• информационная система государственного социального страхования 
и пенсионного обеспечения;

• работа ЦОНов в городах и регионах;
• назначение госуслуг в проактивном режиме по принципу «государ-

ство-гражданам»;
• переход на полное безбумажное оказание госуслуг в ЦОНах с ориентаци-

ей на самообслуживание, перевод госуслуг в онлайн формат;
• мобильное приложение ЦОНа, получение госуслуг по видеозвонку;
• использование банковских приложений при оформлении выплат;
• проект автоформирования пенсий.
• 
Кроме того, состоялось совместное обсуждение проекта Соглашения об инфор-

мационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения между Cоциальным 
фондом Кыргызской Республики и НАО «Государственная корпорация «Правитель-
ство для граждан» при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокос-
мической промышленности Республики Казахстан.

Целью данного проекта Соглашения является организация защищенного 
информационного взаимодействия между сторонами в целях проверки факта од-
новременного получения гражданами пенсий.

В завершение встречи стороны выразили обоюдное мнение о необходимости 
развития более тесного сотрудничества и обменом опытом по реформированию и 
цифровизации пенсионной системы.

Справочно: НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»» РК является единым 

провайдером, осуществляющим деятельность в сфере 
оказания государственных услуг физическим и (или) юри-

дическим лицам по принципу «одного окна».
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ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В целях повышения привлекательности системы государственного пенсионно-
го социального страхования и оказания содействия гражданам в решении социаль-
ных вопросов, 20 мая 2022 года № 261 решением Кабинета Министров введены 
новые механизмы использования средств пенсионных накоплений.

Так, представлено право один раз использовать свои пенсионные накопления 
застрахованным лицам, также имеющим на сегодняшний день ипотечный кредит 
в связи с отсутствием собственного жилья, и их супругам, состоящим в официально 
зарегистрированном браке. При этом в накопительной части личного страхового 
счета  застрахованного лица, также их супругов, должны быть пенсионные нако-
пления в сумме не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов.

Для получения средств пенсионных накоплений лица, получившие ипотечный 
кредит, а также их супруги должны обратиться в Социальный фонд Кыргызской Ре-
спублики с заявлением о выплате накопительной части пенсии. Далее, после полу-
чения Социальным фондом Кыргызской Республики подтверждения об одобрении 
выдачи или о наличии ипотечного кредита у застрахованного лица, также супруга 
(супруги) от коммерческого банка и уполномоченного органа в сфере ипотечного 
жилищного кредитования, Социальный фонд Кыргызской Республики перечислит 
средства пенсионных накоплений на транзитный счет банка.

Официальные безработные имеющие пенсионные накопления 
могут получить средств пенсионных накоплений 

на срок не более 3 месяцев.

Кроме того, данным постановлением  предоставлено право застрахованным 
лицам, имеющим пенсионные накопления и признанным в установленном поряд-
ке официальными безработными, на получение средств пенсионных накоплений 
ежемесячно в сумме не более прожиточного минимума для населения трудоспо-
собного возраста (фактически сложившегося за предыдущий год), на срок не бо-
лее трех месяцев. Данная мера направлена на социальную поддержку безработных 
граждан в период временной безработицы.

К примеру, в случае если гражданин остается без работы, ему будет выплачи-
ваться в течении трех месяцев средства пенсионных накоплений в размере 7040 
сомов (2022 год) как поддержка, для того, чтобы он мог удовлетворить свои мини-
мальные жизненные потребности за счет своих пенсионных накоплений в течении 
этого периода. 

Также, в целях упрощения процедуры доступа застрахованных лиц к услугам, 
предоставляемым государственными органами Кыргызской Республики, предо-
ставлено право застрахованным гражданам на подачу заявления на получение 
пенсионных накоплений в режиме онлайн в электронном виде.

Так, застрахованное лицо  не приходя в Социальный фонд Кыргызской Респу-
блики может подать заявление на получение пенсионных накоплений через «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» на электронном портале Социального фонда 
Кыргызской Республики, а также через Государственный портал электронных ус-
луг. При этом идентификация заявителя осуществляется посредством Единой си-
стемы идентификации Кыргызской Республики, что позволит упростить процеду-
ру обращения застрахованных лиц. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДОСТОВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

В целях повышения доступности оказываемых государственных услуг насе-
лению и реализации Указа Президента Кыргызской Республики  «О дальнейших мерах 
цифровой трансформации Кыргызской Республики». Социальным фондом Кыргызской 
Республики совместно с Государственным предприятием «Инфоком» при Министерстве 
цифрового развития КР в рамках пилотного проекта начата работа по предоставлению ус-
луг по вопросам государственного пенсионного социального страхования на базе центров 
обслуживания населения (ЦОН) по г.Бишкек.
Застрахованное лицо может подать заявление через ЦОН на получение 
следующих услуг:
• на назначение/перерасчет пенсии; 
• на получение справки о размере пенсии; 
• на продление выплаты пенсии;
• на смену канала выплаты пенсии;
• на получение ритуального пособия на погребение;
• на получение выписки из личного страхового счета (ЛСС).

Вышеуказанные услуги предоставляются застрахованным лицам в Первомайском, 
Свердловском, Октябрьском и Ленинском Центрах обслуживания населения по г. Бишкек.   
В вышеуказанные ЦОНы могут обращаться и получать вышеназванные услуги не только 
граждане г. Бишкек, но и граждане других регионов республики, приезжающие и временно 
пребывающие в г. Бишкек.

Адреса ЦОНов, где находятся пункты предоставления вышеназванных услуг 
Социального фонда:

по Первомайскому району – ул. Жибек Жолу,  381,  тел. (0312) 38 02 78
 ጫ Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00 
 ጫ Перерыв с 12:30 до 13:30 
 ጫ Выходные — суббота, воскресенье

по Свердловскому району – ул. Чокана Валиханова,  2 (Торговый центр Аю-гранд),  тел . 
(0312)  44 70 16
 ጫ Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00 
 ጫ Перерыв с 12:30 до 13:30 
 ጫ Выходные — суббота, воскресенье

по Октябрьскому району – 12 микрорайон, ул. Нуркамал, 29 ( в здании торгового центра 
«ДК»),  тел. (0312) 52 05 35
 ጫ Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00 
 ጫ Перерыв с 12:30 до 13:30 
 ጫ Выходные — суббота, воскресенье

по Ленинскому району – проспект Молодой Гвардии, 4,
 тел. (312) 65 05 30
 ጫ Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00 
 ጫ Перерыв с 12:30 до 13:30
 ጫ Выходные — суббота, воскресенье
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ВСЕ О ПЕНСИИ

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ

В соответствии с Законом Кыргызской Республики  «О государствен-
ном пенсионном социальном страховании» назначаются следующие 
виды пенсий:

а) по возрасту;
б) по инвалидности;
в) по случаю потери кормильца.

• Если Вы имеете право на получение пенсий по нескольким основаниям, то Вам 
необходимо выбрать назначение только одного вида пенсии.

• Если у Вас есть право на назначение пенсии по возрасту по Списку № 2, за особые 
условия труда или  Вы выработали требуемый стаж в текстильном производ-
стве, Вам необходимо обращаться с  заявлением  о назначении пенсии в адми-
нистрацию предприятия по месту выработки большей части льготного стажа.

• Обращаться за назначением пенсии Вы можете в любое время после возникно-
вения права без ограничения каким-либо сроком.

• Днем обращения застрахованного лица за назначением пенсии считается день 
приема районным/городским управлением Соцфонда заявления о назначении 
пенсии со всеми необходимыми документами.

• С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Закон Кыргы-
зской Республики «О государственном пенсионном социальном страховании», 
предусматривающие изменение порядка назначения пенсий и облегчения для 
граждан процедуры подготовки необходимых документов и вследствие кото-
рых количество запрашиваемых у заявителя документов значительно сокраща-
ется.

• Так, граждане имеют право за 6 месяцев до наступления пенсионного возраста 
представить на рассмотрение в территориальные органы Социального фонда 
документы, необходимые для назначения пенсии по возрасту, в том числе на 
льготных условиях.

• Для назначения пенсии по возрасту на общих основаниях заявитель предостав-
ляет основные документы: паспорт, трудовую книжку и сведения о размере зар-
платы за любые 60 месяцев работы до 1996 года.

• При наличии иных документов о страховом стаже заявитель также может пред-
ставить диплом об окончании средне-специального или высшего учебного за-
ведения, военный билет, для женщин - свидетельство о рождении на детей.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-
МЫХ  ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ:

• Заявление о назначении пенсии.
• Документ, удостоверяющий личность обращающегося за назна-

чением пенсии,  его  возраст  и место жительства (паспорт).
• Документы о трудовом стаже за период работы до 1996 года и 
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о периодах работы,  приравненных к страховому стажу (учеба,  
служба в армии, уход за детьми):

• трудовая книжка (в случае утери трудовой книжки предоставля-
ются архивные справки),

• для подтверждения льготного страхового стажа по Списку № 1 и 
№ 2 представляется уточняющая справка с подтверждением осо-
бо вредных условий труда,

• диплом (при отсутствии подлинника диплома предоставляется 
справка с соответствующего учебного учреждения),

• военный билет или справку с военкомата о периоде прохожде-
ния действительной срочной службы,

• свидетельство о регистрации или расторжении брака при изме-
нении фамилии,

• свидетельства о рождении детей,
• при наличии документы, подтверждающие право на получение 

надбавок к пенсиям: удостоверение участника Великой Отече-
ственной войны или приравненного к нему лица,  удостоверение  
"Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС", удостоверения "Почетный донор Кыргызской Республи-
ки",  "Почетный донор Киргизской ССР", "Почетный донор СССР"; 
справка  о реабилитации,  выданная судебными или иными госу-
дарственными органами (органы прокуратуры или националь-
ной безопасности), документы, подтверждающие награждение 
матерей орденами "Мать-героиня" СССР и "Баатыр эне" КР;

• при оформлении пенсии по случаю потери кормильца также в 
обязательном порядке представляется свидетельство о смерти 
кормильца,

• при оформлении пенсии по инвалидности также представляется 
справка Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и Реа-
билитации инвалидов (РИ),

• одна фотография размером 3x4 см для получения пенсионного  
удостоверения.

• Справки о заработной плате (доходе) за любые 60 месяцев  рабо-
ты подряд до 1 января 1996 года по Вашему желанию, выданные 
работодателями, либо  государственными органами на основа-
нии первичных бухгалтерских документов.

• В случае прекращения деятельности работодателя  указанные  
справки выдаются правопреемником, вышестоящим органом 
или государственными архивными учреждениями, располагаю-
щими необходимыми сведениями;

• С 1 января 1996 года по день обращения за назначением пенсии 
вторая страховая часть пенсии СП2 назначается на основании 
сведений, содержащихся на Вашем личном страховом счете.

Вы имеете право заблаговременно ознакомиться со сведениями,  содержащими-
ся на Вашем  личном страховом счете.

В случае отсутствия сведений на личных страховых счетах после введения пер-
сонифицированного учета за отдельные периоды трудовой деятельности Соци-
альный фонд запрашивает у работодателей и в компетентных органах сведения 
об уплате страховых взносов с последующим внесением в личные страховые счета.
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СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ
 

1. Пенсия назначается со дня обращения застрахованного лица за пенсией, но 
не ранее чем со дня возникновения права застрахованного лица на пенсию.

2. Застрахованное лицо имеет право за 6 месяцев до наступления пенсион-
ного возраста предоставить на рассмотрение в территориальные органы 
Социального фонда документы, необходимые для назначения пенсии по воз-
расту, в том числе на льготных условиях.

3. Днем обращения застрахованного лица за пенсией считается день приема 
органом, осуществляющим государственное пенсионное страхование, заяв-
ления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами. Если ука-
занное заявление пересылается по почте и при этом прилагаются все необхо-
димые документы, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная 
на почтовом штемпеле места отправления данного заявления.

4. В случае если в представленных документах и в данных персонифицирован-
ного (индивидуального) учета для целей обязательного государственного 
социального страхования отсутствуют необходимые данные для назначе-
ния пенсии, орган, осуществляющий государственное пенсионное страхова-
ние, дает обратившемуся застрахованному лицу разъяснения о документах, 
которые он должен представить дополнительно. Если такие документы 
будут представлены не позднее чем через три месяца со дня получения соот-
ветствующего разъяснения, днем обращения за пенсией считается день 
приема заявления о назначении пенсии или дата, указанная на почтовом 
штемпеле места отправления данного заявления.

5. Территориальные органы Социального фонда обязаны консультировать и 
оказывать помощь застрахованному лицу в получении и оформлении необ-
ходимых документов для назначения пенсии.

6. Ранее дня обращения застрахованного лица за пенсией, определенного 
пунктом 2 настоящей статьи, назначаются:
а) пенсия по инвалидности - со дня признания застрахованного лица инва-
лидом, если обращение за пенсией последовало не позднее чем через три 
месяца с этого дня, а при превышении этого срока - на три месяца раньше 
того дня, когда последовало обращение за пенсией;
б) пенсия по случаю потери кормильца - со дня смерти кормильца, если обра-
щение последовало не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти, а при 
превышении этого срока - на шесть месяцев раньше того дня, когда последо-
вало обращение за пенсией.

7. Заявление о назначении пенсии или переходе с одного вида пенсии на дру-
гой рассматривается не позднее 15 дней со дня приема этого заявления либо 
со дня представления дополнительных документов в соответствии с пунк-
том 3 настоящей статьи. В случае отказа в удовлетворении указанного заяв-
ления орган, осуществляющий государственное пенсионное страхование, не 
позднее пяти дней после вынесения соответствующего решения извещает об 
этом заявителя с указанием причины отказа и порядка обжалования и одно-
временно возвращает заявителю документы.

8. Пенсионеру выдается пенсионное удостоверение установленного образца.
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В случае отсутствия у заявителя указанных документов или отсутствия возмож-
ности их представить, заявителю необходимо  указать в бланке заявления период 
прохождения учебы или военной службы, название и местонахождение учрежде-
ния.

Остальные обязательства по подтверждению уплаты страховых взносов за иные 
периоды трудовой деятельности, а также запрос информации уточняющего харак-
тера в случае обнаружения неточностей в записях трудовой книжки возлагаются 
на Социальный фонд и его региональные органы.

К числу неточностей в записях трудовой книжки относятся:

расхождения в написании фамилии, имени, отчества (при 
наличии такового) и дате рождения в трудовой книжке и 

паспорте;
отсутствие в трудовой книжке печати (штампа) работодателя 
и подписи ответственного лица, даты приема и увольнения;
несоответствие наименования организации работодателя в 

записи трудовой книжки и удостоверяющей ее печати 
(штампе) организации работодателя;

отсутствие в записях трудовой книжки наименования долж-
ности, которую занимал заявитель.

При отсутствии в трудовой книжке записей о некоторых периодах трудовой 
деятельности до введения персонифицированного учета 1 января 1996 года для 
исчисления страхового стажа принимаются архивные справки или документы, 
подтверждающие страховой стаж от страхователей или компетентных органов.

В случае если трудовая деятельность осуществлялась на основании трудового 
договора, контракта или иных соглашений с работодателем, в страховой стаж за-
считывается весь период такой деятельности при условии уплаты страховых взно-
сов.

В случае отсутствия сведений на личных страховых счетах после введения пер-
сонифицированного учета (после 1 января 1996 года) за отдельные периоды тру-
довой деятельности Социальный фонд запрашивает у работодателей и в компе-
тентных органах сведения об уплате страховых взносов с последующим внесением 
в личные страховые счета.

 

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА С ОДНОГО ВИДА ПЕНСИИ НА 
ДРУГОЙ

Пенсионеры или администрация учреждения, в случае проживания пенсионе-
ров в домах престарелых и инвалидов, отбывания ими наказания в исправитель-
ных учреждениях, подают заявление о переходе с одного вида пенсии на другой 
вместе с необходимыми документами в территориальное управление Социального 
фонда по местонахождению пенсионного дела.

При переходе с одного вида пенсии на другой назначение нового вида пенсии 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

При переходе с одного вида пенсии на другой назначение нового вида пенсии 
осуществляется управлением Социального фонда на основании заявления пенси-
онера и документов, заново представленных для назначения пенсии или докумен-
тов, имеющихся в пенсионном деле.

При переходе с одного вида пенсии на другой по имеющимся в пенсионном деле 
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документам сохраняются все ранее произведенные перерасчеты пенсии, а в случае 
предоставления пенсионером дополнительных документов о стаже и заработной 
плате, пенсия исчисляется на условиях нового назначения.

В случае, если пенсионеры, перешедшие с одного вида пенсии на другой, впо-
следствии обращаются с заявлением о переводе их на прежний вид пенсии, то она 
восстанавливается в прежнем размере.

Пенсионеры, пенсия которым назначена органами Социального фонда в соот-
ветствии с Законом Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении военнос-
лужащих", также имеют право обратиться с заявлением со всеми необходимыми 
документами о переходе на пенсию по Закону Кыргызской Республики "О государ-
ственном пенсионном социальном страховании".

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕ-
РАСЧЕТА ПЕНСИИ

 
Перерасчет пенсий производится в соответствии с принятыми нормативными 

правовыми актами Кыргызской Республики на основании документов, имеющихся 
в пенсионном деле.

Для перерасчета размера пенсии по другим основаниям могут быть предостав-
лены следующие документы:

1. документы о страховом стаже, неучтенном при  назначении пенсии;
2. в случаях, когда при назначении пенсии не были представлены справки о зара-

ботной плате, и пенсия была исчислена из минимальной зарплаты, либо сведе-
ния о зарплате были представлены не полностью, требуется справка о заработ-
ной плате за 60 месяцев работы подряд до 1 января 1996 года

3. в случае изменения группы инвалидности - заключение МСЭК об установлении 
иной группы инвалидности;

4. в случае изменения числа иждивенцев - свидетельство о рождении или о смер-
ти иждивенца, справки об обучении на дневном отделении ВУЗа или СУЗа;

5. документы, подтверждающие право на получение надбавок:
 ጫ - удостоверение участника ВОВ или инвалида ВОВ, или приравнен-

ных к ним лиц;
 ጫ - удостоверение "Участник ликвидации последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС";
 ጫ - удостоверения "Почетный донор КР", "Почетный донор Киргиз-

ской ССР", "Почетный донор СССР";
 ጫ - справка о реабилитации, выданная судебными или иными госу-

дарственными органами (органы прокуратуры или национальной 
безопасности);

 ጫ - справка лечебного учреждения о нуждаемости в постороннем 
уходе за одиноким инвалидом II группы; при этом факт одинокого 
проживания подтверждается справкой с места жительства и актом 
обследования;

 ጫ - документы, подтверждающие награждение матерей орденами 
"Мать-героиня" СССР и "Баатыр эне" КР;

7. в случае помещения пенсионера в дом-интернат для престарелых или инвали-
дов - выписку из приказа о зачислении на государственное обеспечение.
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ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПЕРЕРАСЧЕТОМ ПЕНСИИ
 

Пенсионеры подают заявление на перерасчет пенсии в случаях:
• представления дополнительных сведений о страховом стаже до 

выхода на пенсию;
• представления сведений о заработной плате до введения персони-

фицированного учета, когда пенсия была исчислена из установлен-
ного размера минимальной заработной платы, и представления 
сведений о заработной плате за недостающие периоды;

• представления документов, дающих право на начисление надба-
вок, предусмотренных статьей 13 Закона;

• изменения числа иждивенцев (в случае назначения пенсии по поте-
ре кормильца);

• представления сведений о другом размере заработной платы до 
введения персонифицированного учета, при этом данный перерас-
чет производится один раз в течение трех лет со дня назначения.

Если после перерасчета первой страховой части пенсии (СП1) по заработной плате 
размер пенсии уменьшился, сохраняется прежний размер пенсии.

• Пенсионеры или администрация учреждений, в случае проживания пенсионе-
ров в домах престарелых и инвалидов, отбывания ими наказания в исправи-
тельных учреждениях, подают заявление на перерасчет пенсии вместе с необ-
ходимыми документами в территориальное управление Социального фонда, 
где находится пенсионное дело пенсионера.

• К заявлению о перерасчете пенсии должны быть приложены документы, под-
тверждающие право на перерасчет пенсии.

• Без истребования письменного заявления перерасчет размера установленной 
пенсии производится в случаях:

• принятия соответствующих нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики об индексации или повышении размера пенсии;

• изменения группы инвалидности;
• достижения пенсионером возраста 80 лет;
• достижения одним из иждивенцев возраста 16 лет (учащимся государственных 

образовательных организаций на всех уровнях образования по очной форме об-
учения - 23 лет);

• перерасчета страховой части пенсии СП2, исчисляемой от суммы накопленных 
страховых взносов на личном страховом счете за период после назначения пен-
сии или последнего перерасчета СП2.ф

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 

КОРМИЛЬЦА
 

Для получения пенсии по случаю потери кормильца в территориальное управле-
ние Социального фонда,должны быть представлены следующие документы:

• паспорт получателя
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• для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение беженца;
• - для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - вид 

на жительство, выданный органом внутренних дел КР;
Документы кормильца:
• трудовая книжка;
• диплом об окончании СУЗа или ВУЗа (учеба принимается до 19.02.1999 года. 

очное обучение);
• военный билет;
• для женщин - свидетельство о рождении на детей;
• справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 01.01.1996г;
• свидетельство о регистрации или расторжении брака, при наличии докумен-

тов, выданных на другую фамилию;
• нотариально заверенная копия свидетельства о смерти кормильца;
• Документы иждивенца:
• свидетельства о рождении нетрудоспособных иждивенцев;
• в случае если иждивенец инвалид с детства - справка МСЭК об установлении 

группы инвалидности;
• документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на 

иждивении умершего кормильца;
• к заявлению опекуна прилагается копия решения органа опеки о назначении 

опекуном;
• документы, подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на вос-

питании и содержании умершего (умершей);
• документы, подтверждающие, что иждивенцы являются учащимися СУЗов и 

ВУЗов.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

 
Для получения пенсии по инвалидности,  а также начисления надбавок инва-

лидам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам в территори-
альное управление Социального фонда дополнительно к документам, указанным 
в перечне документов:

• - паспорт
• - для граждан, имеющих официальный статус беженца, - удостоверение бе-

женца;
• - для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории КР, - 

вид на жительство, выданный органом внутренних дел КР.
• - заключение Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установ-

лении группы инвалидности.
• трудовая книжка
• диплом об окончании СУЗа или ВУЗа (учеба принимается до 19.02.1999 года. 

очное обучение)
• военный билет
• для женщин - свидетельство о рождении на детей
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• справки о заработной плате за любые 60 месяцев работы подряд до 
01.01.1996г.

• свидетельство о регистрации или расторжении брака, при наличии докумен-
тов, выданных на другую фамилию;

• две фотографии размером 3x4 см для получения пенсионного удостоверения.

Документы, подтверждающие право на получение надбавок:

• удостоверение участника ВОВ или инвалида ВОВ, или приравненных к ним 
лиц;

• удостоверение "Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС";

• удостоверения "Почетный донор КР", "Почетный донор Киргизской ССР", 
"Почетный донор СССР";

• справка о реабилитации, выданная судебными или иными государственны-
ми органами (органы прокуратуры или национальной безопасности);

• справка лечебного учреждения о нуждаемости в постороннем уходе за оди-
ноким инвалидом II группы; при этом факт одинокого проживания под-
тверждается справкой с места жительства и актом обследования;

• документы, подтверждающие награждение матерей орденами "Мать-герои-
ня" СССР и "Баатыр эне" КР;

• В случае признания инвалида недееспособным к заявлению опекуна прила-
гается решение органа опеки о назначении опекуном.

Июнь, 2022-жыл
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 ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ ПРИ 
СОЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.06.2022г.

№    
п/п наименование ГЦБ срок обра-

щения
доходность 

в % сумма вклада

1 ГКО (2 года) 730 дн. 7,55 68 770 901,45
ГКО (3 года) 1095 дн. 14.30 93 528 000.00

2 ГКО (5 лет) 1825 дн. 10,00-15,00 6 662 862 391,15
3 ГКО (7 лет) 2555 дн. 10,00-18,00 11 244 675 940,37
4 ГКО (10 лет) 3650 дн. 10,50-18,50 7 417 772 304,83
5 ГКО (15 лет) 5475 дн. 13,00-15,00 567 947 136,00
6 ГКО (20 лет) 7300 дн. 13,99-16,00 663 714 377,00

Всего в ГЦБ: 26 719 271 050, 80
№    

п/п наименование ГЦБ срок обра-
щения

доходность 
в % сумма вклада

1 Банк №1 365 дн. 12,8-18,0 200 000 000,00

2 Банк №2 365 дн. 12,3-13,8 640 000 000,00
547 дн. 12,3 40 000 000,00

3 Банк №3 365 дн. 12,7-14,4 210 000 000,00
547 дн. 12,5-15,2 50 000 000,00

4 Банк №4 365 дн. 13,0-14,6 640 000 000,00
5 Банк №5 365 дн. 13,1-13,8 360 000 000,00
6 Банк №6 365 дн. 13,0-14,7 200 000 000,00
7 Банк №7 365 дн. 12,5-13,6 750 000 000,00
8 Банк №8 365 дн. 13,0 100 000 000,00
9 Банк №9 365 дн. 14,1-18,5 445 000 000,00

10 Банк №10 365 дн. 12,5-14,1 350 000 000,00
547 дн. 15,0 60 000 000,00

11 Банк №11 365 дн. 13,6-13,7 455 000 000,00
547 дн. 13,8 120 000 000,00

Всего в депозитах 4 630 000 000,00
Всего средств в ГЦБ, ипотечных  
облигациях и депозитах: 31 349 271 050,80

Остаток накопительного 
счета ГНПФ Лот 1 
№1350108024055349

26 533 271 044,41

Остаток накопительного 
счета ГНПФ Лот 2 
№1299004140021451

22 145 122,46

Остаток счета по 
учету доходов ГНПФ 
№1299004140020845

79 100 326, 94

Остаток счета расходов по 
ГНПФ №1299004140020946 36 362,33

Остаток текущего счета 
ГНПФ №1299004140021653 399 681,48

Остаток текущего 
счета ГНПФ в НБКР 
1013890100000738

1 300,00

Итого на счетах: 128 215 837,62
ВСЕГО активов: 31 477 486 888, 42

84,88%

14,71%

0,41%
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Страховые взносы сегодня,
а пенсия завтра!
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Урматтуу окурмандар!

“Пенсия“ журналынан пенсияга байланыштуу жана 
социалдык-экономикалык маалыматтар менен  

кеңири кабардар боло аласыздар.  
“Пенсия“ журналы - Сиздин журнал.

Байланыш үчүн телефондор: 0 (312) 53-02-09
Журнал акысыз таратылат


