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АЙЫЛЫБЫЗ АМАН,  
ЖУРТУБУЗ ЭСЕН БОЛСУН!

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун тºрагасы 
Те¢избек АБЖАПАРОВДУН  

жа¢ы жылдык куттуктоосу
Урматтуу  пенсионерлер жана камсыздандыруу тºг¿мдºр¿н тºлººч¿лºр!
Сиздерди Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун атынан кирип келе 

жаткан 2018-жа¢ы жылы¢ыздар менен куттуктайм!
Жа¢ы жыл токчулук менен ырыскынын, жаркын ¿м¿ттºр менен кыял-тилектердин 

майрамы.
Ал эми ºт¿п бара жаткан  2017-жыл ар бир кыргызстандыктын кº¢¿л¿н 

кºкºлºт¿п, ж¿рºг¿н толкуткан керемет ирмемдерге бай болду деп ишенем. Албетте ар бир 
жыл ºзгºчº болот, андыктан узап бараткан жылда  ºлкºб¿зд¿, ар бирибизди ºзгºрткºн, 
бурулуштар арбын  болду. Бийликти ºткºр¿п бер¿¿н¿н саясый маданиятынын э¢ 
жогорку ¿лг¿с¿н кºрсºткºн Алмазбек Шаршенович Атамбаев айткандай  “кыргыз кºч¿  
т¿зºл¿п  алыскы мейкиндикке, жаркырыган келечекке  ишенимд¿¿ кадам  таштадык”. 
Аны мен Кыргыз кыялы, кыргыз тилеги деп айтар элем.

Улуу максатты улаган улут гана дайрадай зор к¿ч болот, ºрк¿ндºп ºсºт, ºн¿гºт. 
Андыктан урматтуу замандаштар, ºлкºб¿зд¿н жаркын келечегин бирге куралы! 

Жа¢ы жылда кырманыбыздан дан ¿з¿лбºс¿н, элибизден биримдик, жергебизден 
береке кетпесин! Айылдарыбыз аман, журтубуз эсен болсун! Сиздерди  жана сиздердин 
жакындары¢ыздарды жа¢ы жылда бакубат жашоодо балкып жашоо¢уздарды каалайм! 

Жа¢ы жылы¢ыздар менен!
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СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН  ИШМЕРДИГИНИН 2017-ЖЫЛДЫН 
ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ АЙЛАРЫ  БОЮНЧА МААЛЫМАТ

Республикалык бюджеттин кудурети 
жана Социалдык фонддун финансылык мүм-
күнчүлүгү өлкөдө мамлекеттик социалдык 
пенсиялык камсыздандыруунун деңгээлин 
шарттап келет. Ал эми Кыргыз Республика-
сынын Социалдык фонду Кыргыз Республика-
сындагы мамлекеттик социалдык камсы-
здандыруу жана пенсия менен камсыз кылуу 
чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты жүргүз-
гөн жана башкарууну жүзөгө ашырган, мам-
лекеттик социалдык камсыздандыруу жана 
пенсия менен камсыз кылуу тутумунун өз ал-
дынча башкаруу принцибинде иштеген атка-
руучу органы болуп саналат

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

Пенсиялык системанын эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу, пенсия дайындоонун 
камсыздандыруу принциптерин күчөтүү жана 
Кыргыз Республикасынын жарандарын пенсия 
менен камсыз кылууну жогорулатуу максатында 
Социалдык фонддун ишмердигине байланышкан 
мыйзам актыларында жыл башынан бери  
өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө кирип 
иштей баштады : 

- пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 
керектөө бааларынын индексинин (КБИ) 
деңгээлине жана орточо айлык эмгек акынын 
(ОЭА) өсүшүнө карата жыл сайын индексациялоо;

- жарандардын жеке камсыздандыруу 
эсептеринде топтолгон камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммаларын индексациялоо;

- I топтогу майыптын пенсиясынын жалпы 
өлчөмүн пенсионердин жашоо минимумунан 
төмөн эмес белгилөө; 

- ЖЭ1 өлчөмүн эсептөө үчүн эмгек акынын 
минималдуу өлчөмүн камсыздандыруу стажына 
жараша  жогорулатылган пайыздарда белгилөө;

- ЖЭ1 эсептөөдө эмгек акынын башка 
өлчөмүнөн кайра эсептөөгө укук берүү. 

Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 
6-майындагы №76 Мыйзамын ишке ашыруу 
максатында төмөнкүлөр иштелип чыкты жана 
жактырылды:

 «Пенсия дайындоо жана кайра эсептөө үчүн 
кайрылуунун, пенсиянын бир түрүнөн экинчи 
түрүнө өтүүнүн тартиби жөнүндө жобону жана 
Пенсия дайындоо жана кайра эсептөө, пенсиянын 
бир түрүнөн экинчи түрүнө өтүү үчүн зарыл 
болгон документтердин тизмесин бекитүү 

ИШМЕРДИК

тууралуу»  Өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
24-августундагы  №526 токтому;

- «2017-жылдын 1-октябрынан тартып 
пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 
индексациялоо жөнүндө» КР Өкмөтүнүн 
2017-жылдын 18.08. №492 токтому.

Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын 
пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү 
концепциясын ишке ашыруу планын аткаруу 
боюнча иштерди жүргүзүү. 

Аталган Концепцияны ишке ашыруу 
алкагында, республикалык бюджеттин дефицити 
шарттарында пенсиянын базалык бөлүгүн 
дайындоо жана индексациялоо саясатын өзгөртүү 
жолу менен пенсиянын базалык бөлүгүн төлөөгө 
республикалык бюджеттин чыгымдарын 
оптималдаштыруу максатында «Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү тууралуу» жаңы  
Мыйзам кабыл алынды. Аталган Мыйзам 
менен жаны дайындоолордо эгерде пенсиянын 
камсыздандыруу бөлүгү жашоо минимумунан 
3 эсеге жогору болсо пенсиянын базалык 
бөлүгүн чектебей турган ченем белгиленүүдө. 
Мындан сырткары пенсиясынын өлчөмү жашоо 
минимумунан жогору болбогон пенсионерлер үчүн 
гана пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо 
жүргүзүү зарыл. Пенсиянын базалык бөлүгүнүн 
өлчөмү мындан ары да өткөн календардык жылы 
республика боюнча орточо айлык эмгек акынын 
12%нан төмөн эмес деңгэлде кармалып турат. 
Сунушталган чараларда пенсиянын базалык 
бөлүгүн дайындоо принцибинин багыты өзгөрөт.

Жогорудагы Мыйзамды ишке ашыруу 
максатында «2017-жылдын 1-октябрынан тартып 
пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмүн белгилөө 
жөнүндө» КР Өкмөтүнүн  №491 токтому кабыл 
алынды.

ТАРИФТИК САЯСАТ

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн жана 
жеке (жекече) ишкерлердин пенсиялык 
камсыздандыруу системасы менен толук 
эмес камтылгандыгы мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандыруу системасынын 
негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат. 
Уюшулган секторго караганда айылдык товар 
өндүрүүчүлөрдөн түшкөн төгүмдөр төмөн.
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ИШМЕРДИК
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү» мыйзамда  
юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермердик) 
чарбалар (ДФЧ) үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөө орточо эмгек акыдан эмес 
айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн 
жердин жайгашкан жайына жана түрүнө карата 1 
га жер үчүн белгиленген жер салыгынын базалык 
ченине окшош камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин базалык чени боюнча белгиленди. 

Юридикалык жакты түзбөгөн ДФЧнын 
башчылары жана мүчөлөрү камсыздандыруу 
төгүмдөрүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин базалык ченине пропорциялуу жер 
үлүшүнүн анык аянтынан төлөшөт.

Ушул жылдан тарта бардык айыл чарба 
продукцияларын өндүрүү боюнча айыл чарба 
кооперативдерине 12% өлчөмүндө тариф чени 
белгиленди (ал эми колдонулуп жаткан мыйзам 
боюнча айыл чарба продукцияларын өндүрүү 
боюнча айыл чарба кооперативдери (өсүмдүк 
өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык) үчүн гана 
12% өлчөмүндө чен белгиленген). 

Мындан сырткары, айыл чарба 
кооперативдеринин мүчөлөрүнүн жана 
юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын мүчөлөрүнүн 
камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча төлөмдөрү 
жер салыгынын базалык ченине окшош 
бирдиктүү базага теңештирилет. Өздөрүнүн 
жер участокторун (үлүштөрүн) айыл чарба 
кооперативдерине ижарага берген жана ошол 
эле мезгилде алардын кызматкерлери болгон 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдө тандоо 
укугу берилүүдө, алар бир эле негиз боюнча: жер 
салыгынын базалык ченинен же орточо айлык 
эмгек акынын (ОАЭ) 12% өлчөмүндө төлөй 
алышат.

Ыктыярдуу патент сатып алуу менен 
атайын салык режиминин негизинде салык 
төлөгөн, ошондой эле базарларда лотоктордон, 
соода орундарынан товар сатып эмгек 
ишмердигин жүргүзгөн жеке ишкерлер үчүн  
тариф чендерин 2016-жылдын деңгээлинде 
калтыруу сунушталууда. Мындан сырткары бул 
категориядагы төлөөчүлөр үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн эсептөө үчүн кабыл алынган орточо 
эмгек акынын өлчөмү – жалпысынан республика 
боюнча орточо эмгек акынын өлчөмүнөн 50 
пайызга жогору болгон ишканалар жана уюмдар 
боюнча маалыматтарды эске албастан КР 
райондору жана шаарлары боюнча КР Улуттук 
статистика комитети тарабынан Социалдык 
фондго берилген орточо эмгек акынын өлчөмү.

Жер үлүштөрүнө ээ, ошондой эле жеке эмгек 

ишмердигин (ЖЭИ) жүргүзгөн пенсионерлер 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
бошотулууда. 

Айыл чарба өндүрүүчүлөр жана ЖЭИ 
жүргүзгөндөр үчүн Эмгекчилердин ден соолугун 
чыңдоо фондуна – 0,25 пайыз өлчөмүндө 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф чени 
белгиленүүдө.

ТОПТОМО ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

Социалдык фонд башкаруучу компанияларды 
тандоо укугун пайдаланбаган камсыздандырыл-
ган адамдардын пайдасында түзүлгөн топтомо 
пенсиялык каражаттарды башкарууну улантууда.    

Камсыздандырылган адамдар жылына бир 
жолудан көп эмес жана өтүп жаткан жылдын 
31-декабрынан кеч эмес бир гана пенсиялык 
топтомо фонддун, пенсиялык топтомо фондунун 
башкаруучу компаниясын тандоого, өзүнүн 
пенсиялык топтоолорун бир пенсиялык топтомо 
фондунан башкасына которууга укуктуу.  

Социалдык фонддун Башкармасынын 
2017-жылдын 6-январындагы № 1 токтому 
менен бекитилген Башкаруучу компанияларды/
топтомо пенсиялык фонддорду тандоо жөнүндө 
камсыздандырылган адамдардын арыздарын 
кабыл алуу жана иштеп чыгуу тартиби жөнүндө 
нускама иштелип чыкты.    

Жыл ичинде Пенсиялык топтомо 
каражаттарды ишенимдүү башкаруу келишимин 
түзүү үчүн башкаруучу компанияларды тандоо 
боюнча конкурс жарыяланып, ага «Заман» ЖАК, 
«BNC Finance» ЖЧК, «Asko & Co» ЖЧК, «ФНТ Ассет 
Менеджмент» ЖАК, «Сенти» ЖЧК катышкан.

Конкурстун жыйынтыгында «ФНТ Ассет 
Менеджмент» ЖАК башкаруучу компания бир 
добуштан конкурстун жеңүүчүсү деп табылды.

Ал арада Социалдык фонд электрондук 
мамлекеттик сатып алуулар системасына толугу 
менен өтүүнү ишке ашырды. КР Социалдык 
фонду тарабынан азыркы кезде  мыйзамдардын 
ченемдерин сактоону камсыздоо жана КР 
Өкмөтүнүн тапшырмаларын аткаруу  менен 
конкурстарды өткөрүүнүн альтернативдүү 
варианттары каралууда. 

Мындан сырткары азыркы кезде КР Өкмөтүнө 
караштуу Финансылык рынокту жөнгө салуу жана 
көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы тарабынан 
«Кыргыз Республикасында пенсиялык топтолмо 
каражаттарды инвестициялоо процессин жөнгө 
салуучу ченемдик укуктук актыларды бекитүү 
жөнүндө» КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын № 590 
токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»  
токтомдун долбоору иштелип чыкты. Ага ылайык 
бир катышуучу катталган учурда конкурстарды 
өткөрүү максатында конкурстарды өткөрүүнүн 
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тартибин жөнгө салуучу жана катышуучулардын 
саны боюнча чектөөлөрдү алып салууну жөнгө 
салуучу ЧУАнын тизмегинен «Мамлекеттик сатып 
алуулар жөнүндө» КР Мыйзамын алып салуу 
каралган.

МИГРАНТТАРДЫ СОЦИАЛДЫК 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ САЯСАТЫ

Социалдык фонд 2015-жылдын августунан 
бери Евразия экономикалык бирлигинин 
алкагында ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин 
эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
келишимдин  долбоорун иштеп чыгуу боюнча 
иш жүргүзүп жатат.Пенсиялык камсыздоо 
чөйрөсүндө тең укуктарды камсыз кылуу, 
эмгекчилердин мүчө-мамлекеттердин аймагында 
алган пенсиялык укуктарын коргоо, ошондой 
эле өлкөлөрдүн ортосунда пенсиялык камсыздоо 
чөйрөсүндө кызматташууну өнүктүрүү иштелип 
жаткан Келишимдин долбоорунун негизги 
максаты болуп эсептелет.    

Келишимдин долбоору боюнча пенсияларды 
пропорционалдуулук принцип боюнча 
дайындоо жана төлөп берүү болжолдонууда, 
пенсиялык төлөмдөр боюнча финансылык 
милдеттенмелердин жарандардын ээ болгон 
пенсиялык укуктарынын көлөмүнө жараша 
бөлүштүрүлүшү башкы өзгөчөлүгү болуп 
эсептелет, б.а. ар бир мамлекет аймагында 
ээ болгон стажына ылайык пенсия эсептеп 
жана төлөп берет. Келишимдин долбоорунда 
аймактардын теңдиги жана пенсияга укукту 
аныктоо үчүн камсыздандыруу стажын кошуу 
сыяктуу ченемдер дагы киргизилген.  

Жалпысынан Келишимдин долбоорунун 
олуттуу бөлүктөрү боюнча  макулдашууларга 
жетишилгени менен дагы деле чечүүнү талап 
кылган бир топ маселелер ачык бойдон турууда. 

Тараптардын консультативдик комитеттери-
нин отурумдарында жана кеңешмелерде 
Пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө ыйгарым 
укуктуу органдар жана ЕЭК ортосунда өз ара 
аракеттенүү тартибинин долбоору боюнча 
Тараптардын кайчы пикирлерин эске алып 
ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин эмгекчилерин 
пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимдин 
долбоору боюнча маселе ошондой эле өз ара 
аракеттенүү тартибинин колдонулушу боюнча 
жалпы процесстердин ЕАЭБ жуурулушкан 
маалымат системасынын каражаттарынын 
ишке ашырылышында маалыматтык өз ара 
аракеттенүүнү регламенттеген технологиялык 
документтер жөнүндө маселелер талкууланды. 
ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин ыйгарым укуктуу 
органдары менен компетенттүү органдарынын 
ортосунда өз ара аракеттешүү Схемасынын 

жана Тартибинин долбоорлору иштеп чыгуу 
баскычында турат.   

Жогоруда айтылган Келишимдин кол коюлушу 
жана күчүнө кириши ишкердик жигердүүлүктүн 
өсүшүнө, ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин алкагында 
жумушчу күчтүн эркин жүрүшүндө тосмолорду 
жок кылууга, ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин 
эмгектенген жарандарына пенсиялык камсыздоо 
кепилдигин берүүгө түрткү берет деген ишеним 
бар. 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮН 
ЖЫЙНОО

2017-жылдын январь-октябрь айларында 
пландалган 22 124,9 млн. сомдун ордуна 22 764,2 
млн. сом суммасына камсыздандыруу төгүмдөрү 
жыйналды, т.а. план 102,9 %га аткарылды. Өткөн 
жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо 108,5% 
түздү же 1792,4 млн. сомго көп жыйналды.  

ПЕНСИЯЛАРДЫ КАРЖЫЛОО ЖАНА ТӨЛӨӨ

2017-жылдын январь-октябрь айлары үчүн 
пенсия жана башка социалдык төлөмдөрдү 
төлөөгө 28 513,5 млн. сом өлчөмүндө керектүү 
сумма толугу менен каржыланды. 2017-жылдын 
1-октябрына карата пенсия төлөө боюнча 
карыздар жок.    

2017-жылдын январь-октябрь айлары 
үчүн облустар боюнча пенсиялардын каржы-
ланышы                                               (млн. сом)

Облустардын, шаарлар-
дын аталышы

Каржыланышы

Жалпы республика бо-
юнча

31 955,8

Бишкек ш. 5 350,2
Чүй 4 990,8
Нарын 2 635,0
Ысык-Көл 2 892,0
Талас 1 309,9
Ош ш. 1 139,9
Ош 5 819,5
Баткен 2 505,1
Жалал-Абад 5 313,4

2017-жылдын 1-октябрына карата республика 
боюнча пенсия алуучулардын саны 627,5 миң 
адамды түздү, анын ичинен: 337,9 миң адам 
же жалпы санынын 54% «Кыргызпочтасы» МИ 
филиалдары аркылуу, 289,6 миң адам же 46% 
республиканын коммерциялык банктары аркылуу 
пенсия алышат.  
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Аскер кызматчыларына пенсия төлөөгө, 
жеңилдетилген пенсияларга, пенсияларга 
үстөк акыларга жана электр энергиясы үчүн 
компенсациялык төлөмдөргө республикалык 
бюджеттен милдеттүү бөлүнүүчү каражаттар 
ушул жылдын январь-октябрь айлары үчүн  
14 599,8 млн. сом суммасында түштү.   

Башка кирешелердин түшүүсү акциялар 
боюнча дивиденддердин, акча каражаттарынын 
калдыктарына эсептелген пайыздардын, 
туумдардын жана айыптардын эсебинен жана 
башка булактардан 2017-жылдын январь- 
сентябрь айлары үчүн 163,7 млн. сомду түздү.

Ушул жылдын январь-октябрь айлары үчүн 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 
1 785,4 млн. сом суммасында, Эмгекчилердин ден 
соолугун чыңдоо фонду 209,6 млн. сом суммасында 
каржыланды. 

КАРАЖАТТАРДЫ ИНВЕСТИЦИЯЛОО 
БОЮНЧА ИШТЕР

2017-жылдын январь-октябрь айлары үчүн 
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун 
(МТПФ) каражаттарынан төлөмдөр 72,0 млн. сом 
суммасында каржыланды, алуучулардын саны  
10 926  адамды түздү. 

Социалдык фонд 4 027,5 млн. сом суммасында 
МТПФ каражаттарын төмөнкү мамлекеттик 
баалуу кагаздарга (МБК) инвестициялады: 

-2 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 9,48-13,5%да 1 267,3 млн. сом;

-3 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 9,48-13,5%да  549,9 млн. сом;

-5 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 14,87%-15,0%да  1 223 млн. сом;

-7 жыл жүгүртүү мөөнөтү менен МКОго – 
жылдык 16,0%-18,0%да  987,3 млн. сом;

2017-жылдын январь-октябрь айлары үчүн 
МТПФ каражаттарынын бир бөлүгү жылдык 
8,0-12,0% кирешелүүлүк менен 1 316,0 млн. 
сом суммасында коммерциялык банктардын 
депозиттик салымдарына жайгаштырылды.

Ошентип отчеттук мезгилде жалпы 
жонунан МТПФ 5 343,5 млн. сом каражаты 
инвестицияланды. 

МТПФ каражаттарын жайгаштыруу мөөнөтү 
бүткөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик баалуу 
кагаздар боюнча 2 055,1 млн. сом суммасында 
жана депозиттик салымдар боюнча 1 363,0 млн 
сом суммасында негизги сумма жоюлду.

МТПФ мурда инвестицияланган акча 
каражаттары боюнча 

2017-жылдын январь-октябрь айлары үчүн  
1 255,2 млн. сом суммасында кирешелер алынды, 
анын ичинде:

- МБК 970,6 млн. сом өлчөмүндө;
- депозиттик салымдар боюнча пайыздык 

киреше 270,4 млн. сом;
- акча каражаттарынын күнүмдүк 

калдыктарына эсептелген пайыздардан 14,2 млн. 
сом;

- башка кирешелер (айыптар, туумдар) - 0,04 
млн. сом.

ЖЕКЕЧЕ ЭСЕПКЕ АЛУУ

Бүгүнкү күндө республика боюнча 5 872,0 
миң адам жекече эсепке алуу менен камтылган 
(республиканын жалпы калкынын 91,4%). 

2017-жылдын январь-октябрь айларында 
жекече эсепке алуу системасында 48 975 жаран 
катталган. 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыз-
дандыруу жөнүндө» КР Мыйзамына ылайык 
2016-жылы төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү 
үчүн 63 302 иштеп жаткан пенсионерлердин 
пенсиясынын экинчи камсыздандыруу бөлүгү 
(ЖЭ2) кайра эсептелүүдө.  

2013-жылдан баштап жарандардын жеке 
камсыздандыруу эсептеринен көчүрмөлөр МПТФ 
жана инвестициялык кирешени эске алуу менен 
берилүүдө. 2017-жылдын январь-октябрь айлары 
үчүн жеке камсыздандыруу эсептерден 6 294 
көчүрмө берилди. 

Онлайн режиминде катталган жана жеке 
камсыздандыруу эсебинен көчүрмө алган 
жарандардын саны – 2 544 адам. 

ПЕНСИЯЛАРДЫ ЧЕКТӨӨ ЖАНА КАЙРА 
ЭСЕПТӨӨ

2017-жылдын январь-октябрь айларында 
пенсия чектөө жана кайра эсептөө үчүн 82 040  
пенсиялык иш түштү, алардын ичинен 36 701 
пенсиялык иш жаңыдан чектелди жана 45 339 
пенсиялык иш кайра эсептелди.

Жалпысынан 85 426 пенсиялык иш чектелди 
жана кайра эсептелди, алардын ичинен алардын 
ичинен 39 157 пенсиялык иш жаңыдан чектелди 
жана 46 269 пенсиялык иш кайра эсептелди, 
кайра тариздөөгө кайтарылган пенсиялык иштер, 
2017-жылдын 1-ноябрына карата калдык 731 
пенсиялык иш, алардын ичинен 312 пенсиялык 
иш жаңыдан чектелди жана 419 пенсиялык иш 
кайра эсептелди.

ИШМЕРДИК
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Түркияда иштеген мекендештерибиз үчүн  
жакшы жаңылык! Жаңы макулдашуу ратифи-
кациядан өтсө, Түркияда мыйзамдуу иштеп 
жүргөндөр пенсия ала башташат.  Жогорку 
Кеңештин Социалдык маселелер, билим берүү, 
илим, маданият жана саламаттык сактоо 
боюнча комитети макулдашууунун долбоорун 
колдоп берди. Бул жөнүндө парламенттик 
радиодон Соцфонддун төрагасы менен кенен 
талкууланды.

Түркияда иштеген кыргыз мигранттарына 
төлөнүүчү пенсиялык топтомдор жолго салынат

4-сентябрда Жогорку Кенештин Социалдык 
маселелер, билим берүү, илим, маданият жана 
саламаттык сактоо боюнча комитетинин 
жыйынында “Кыргыз Республикасынын 
Ѳкмѳтү менен Туркия Республикасынын 
Өкмөтүнүн ортосунда социалдык камсыздоо 
жөнүндө Макулдашуунун долбоорун жана 
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү менен 
Туркия Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда 
социалдык камсыздоо жөнүндө Макулдашууну 
ишке ашыруу боюнча Административдик 
макулдашуунун долбоорун жактыруу тууралуу” 
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 
буйругунун долбоору каралды. Бул багытта 
маалымат берген Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун төрагасы Теңизбек 
Абжапаровдун айтымында, келишимдин 
негизги максаты – Кыргызстан менен Түркия-
да иштеген жарандар пенсия курагына 
келгенде стаждарды пропорционалдуу эсептөө 
шарттарын ишке ашыруу болуп саналат. Учурда 
кыргызстандык жарандардын 14миңге жакыны 
легалдуу шартта Түркияда иштеп жатышат. Ал 
эми түрк жарандарынын Кыргызстанда иштеп 
жаткан бөлүгү 5,4 миң кишини түзөт.

Эки тарапта мыйзамдуу иштеп жаткан 
жарандардын пенсиялык төлөмдөрүн убагы 

келгенде экспорттоо кадамдары такталып 
жаткандыгын билдирген соцфонддун 
жетекчисинин белгилешинче, түркиялыктар 
25 жыл үзгүлтүксүз стажга ээ болгон эркектер 
үчүн 60 жашында пенсия төлөп берсе, аялдарга 
20 жылдык стаж үчүн 58 жашка жеткенде 
пенсия чектелет. Пенсинерлердин жалпы 
саны Түркияда 12 млн. жетет. Алардын орточо 
пенсиясы 350 долларды түзөт. Ал эми жалпы 
калкынын саны 82 млн. кишиге барабар.

Талкууда депутат Аида Касымалиева 
сунушталып жаткан долбоорду колдоорун 
айтып, Түркиядагы мигранттардын канча 
бөлүгү пенсия курагында экендигине кызыкты. 
Бул тапта Түркияда иштеп жаткан 14 миң 
кыргызстандык мигранттардын 20%ы пенсия 
курагындагылар.

Түштүк Кореяда иштеген мигранттар 
дагы иштеген стажысы боюнча пенсиялык 
топтомдорун кайтарып алууга укуктуу. Бул 
тууралуу тиешелүү келишимдерге жетишилген. 
Ал эми Евразиялык экономикалык биримдикке 
кирген мамлекеттер арасында бир аз талаш – 
тартыштуу суроолор бар. Бул Россияга мүнөздүү 
суроо, - деп белгилейт Теңизбек Абжапаров.

Жыйынтыгында Социалдык маселелер, 
билим берүү, илим, маданият жана 
саламаттык сактоо боюнча комитет “Кыргыз 
Республикасынын Ѳкмѳтү менен Туркия 
Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда 
социалдык камсыздоо жөнүндө Макулдашуунун 
долбоорун жана Кыргыз Республикасынын 
Ѳкмѳтү менен Туркия Республикасынын 
Өкмөтүнүн ортосунда социалдык камсыздоо 
жөнүндө Макулдашууну ишке ашыруу боюнча 
Административдик макулдашуунун долбоорун 
жактыруу тууралуу” Кыргыз Республикасынын 
Ѳкмѳтүнүн буйругунун долбоорун жактырды.

ТҮРКИЯДА ИШТЕГЕН 
МЕКЕНДЕШТЕРИБИЗ 

ҮЧҮН ЖАКШЫ 
ЖАҢЫЛЫК!
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ТАРЫХ ЖАНА БАБАЛАРДЫ ЭСКЕРҮҮ

Кыргызстандын бүткүл аймагында  
8-ноябрь күнү менчигинин түрүнө карабастан 
бардык мекеме-ишканаларда Улуу Октябрь 
Социалисттик ревоюциясын, кыргыз элинде-
ги трагедиялуу жыл – 1916-жылдагы Үркүн 
окуясын жана каардуу 1937-жылы Совет-
тер Союзун каптаган репрессиянын курман-
дыктарын эскеришти. Мындай жалпы иш- 
чарада Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун аппараты да кыргыз элинин саясый  
тарыхында орун алган даталарды эскерүү 
үчүн салтанатка чогулушту. Кыргыз коом- 
чулугунда биринчи жолу президенттин 
жарлыгына ылайык белгиленип жаткан  
“тарых жана бабаларды эскерүү күнүндө” биз-
дин ата-бабаларыбыздын саясый тарыхы 
жөнүндө Социалдык фонддун төрагасынын 
орун басары Асанов Улан Жалалович бяндама 
жасады.

Улуу Октябрь революциясы адамзаттын 
тарыхынан эч качан өчүрүлбөй турган окуя 
экени талашсыз. Себеби, бул окуя коомдук 
түзүлүштү түп тамырынан бери өзгөрткөн 
революция болгон. Бул революциянын арты 
менен орус элинен башка да улуттар жана 
мамлекеттер боштондукка жетишкени маалым. 
Андай элдердин ичинде кыргыз эли да бар.
Революциянын келип чыгышынын себептерин 
жана соңку жылдары коомчулуктун назарына  
сунушталып жаткан жаңы себептерин талдоону 
тарыхчыларга коёлу да, революция кыргыз 
элине эмне берди, анын натыйжасы жана 

келечеги тууралуу ой бөлүшөлү.
1917-жылдын 24-октябрында (жаңыча 

7-ноябрда) Россия импреиясынын борбору 
Петроградда терең маанилүү тарыхый 
окуя болуп өткөн. Бул күнү большевиктер 
партиясынын жетекчилигинде башталган 
куралдуу көтөрүлүш жеңип чыгып, Советтердин 
бийлиги Убактылуу өкмөттүн ордуна келген. 
Советтердин Бүткүл Россиялык 2 –съезди Ленин 
башында турган жумушчу-дыйкандардын 
биринчи өкмөтү-Эл Комиссарлар Советин 
шайлаган. Съезддин эң орчундуу маселеси- 
жерге болгон жеке менчикти жоюу жөнүндөгү 
Декрет кабыл алынган. Анын натыйжасында 
Россиялыктардын тарыхында биринчи жолу 
жер дыйкандарга, завод-фабрикалар, шахталар 
жана темир жолдор жумушчулардын колуна 
өттү.

Биринчиден, карапайым кыргыз эли 
сабатсыздыгын жойду;

Экинчиден, аялдар добуш берүү укугуна ээ 
болду;

Үчүнчүдөн, бул эң маанилүү, бүтүндөй  
кыргыз мамлекеттүүлүгү түзүлдү;

Карапайым эл 8 сааттык жумуш күнүнө, 
айыл жериндеги дыйкандар жерди иштетүүгө 
укук алышты. Бул жетишкендиктерди 
революциянын болуп көрбөгөндөй жемиши 
деп баалоого татыктуу. Андан ары советтердин 
курамына кошулган союздук республикаларда 
эл чарбасы гүлдөп өстү, илим жана техника 
дүйнөнү таң калтырганга чейинки чекке жетти. 
Союздук республикаларда, алардын ичинде 
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы 
да интеллегенциянын алдыңкы катмарын 
тарбиялоодо, эмгектин алдыңкыларын 
даңазалоо жана советтик адамдын 
жыргалчылыкта өмүр сүрүүсү үчүн бардык 
толук шартты камсыздоонун үлгүсүн көрсөтө 
алды. Элди акысыз билим алуу, саламаттыгын 
чыңдоо өңдүү камкордуктарга  бөлөдү. Көчмөн 
жашоодон отурукташкан жашоого өтүштү, 
шаарлар курулуп, айылдар тикеленди. Мындай 
мисалдарды келтире берсек албетте, алар 
жүздөп саналат. Октябрь революциясы жеңген  
20-кылымдын  алыскы 1917-жылынан  ушул 
бүгүнкү күнгө чейинки саясый жана социалдык 
жетишкендиктерибизди тизмелей турган 
болсок, албетте алардын башатында мына бүгүн 

ИШ-ЧАРА
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100 жыл болуп отурган дал ошол революция 
болгонун айтпай же белгилебей кетүү чекилик 
болоор.

Албетте, кыргыздар 1917-жылга чейин 
деле Орто Азияда, атүгүл падышалык Россияга 
да таанылган Улуу эл болгон. Алар Ала-Тоону 
мекендеп, бейпил өмүр сүрүшкөн. Бирок Улуу 
элдин тынч жашоосун бузган 1916-жыл албет-
те, тарыхтын азаптуу  окуясы болду. Кыргыз 
элинде Ата-Журт терең маанинини берген 
түшүнүк эмеспи. Орус падышачылыгынын 
колониялык саясатына каршы турган эл жөө 
жалаңдап жер которууга мажбур болушту. 

Себеби, ал саясатка ылайык кыргыздар 
орус падышасынын бийлигин таанууга, анын  
буйрук-жарлыгын аткарууга милдетүү 
болушу керек эле. Кыргыздардын суусу мол, 
дыйканчылыкка ыңгайлуу жерлерин көчүп 
келе баштаган орустар тартып ала баштаган. 
Жергиликтүү калк мыкты жерлеринен ажырай 
баштаганы алардын улуттук аң-сезимине 
терең таасир эткен. Алардын ата-бабасынын 
карманган салты, үрп-адаты  басмырланууга 
дуушар болгон. Ошентип падышалык 
аскерлердин ырайымсыз кысымына туруштук 
бере албай баратканда Ата-Журтун айласыздан 
таштап качууга аргасыз болушкан.

Ырас, арадан бир кылым өткөндөн кийин  
качанкы доордун азап тозоктуу окуясын жөн сөз 
менен эскерүү оңой болгону менен, болжогон 
жерине жете албай ашууда ачка калган 
энелер менен балдардын, карыялар менен 
байбичелердин элеси көз алдыга  тартылганда 
кандай адамдын жүрөгү зыркырабайт.

Тарых баарын ордуна коёт деген ушул  
эмеспи, мына эми мамлекет башчысынын 
жарлыгы менен кандуу 16-жылдагы Үркүн 
окуяларын  бүгүн бүткүл өлкөбүздүн айма-
гында эстеп отурабыз. Албетте, кыргыз 
урпактары ата-бабалардын баскан издерин эч 
качан унутпоого милдеттүү.

Бүгүнкү Кыргызстандын эли   репрессиянын 
курмандыктарынан да жакшы кабардар.
Мындан 80 жыл мурун улутчул, совет өкмөтү- 
нүн душманы деген айып менен кыйылган 
кырчын өмүрлөр кыргыздын эң алгачкы 
карлыгач интеллегенттери эле. Көк жал 
кыраандардын жазыксыз атылып кеткенинен 
бери эки муун өсүлүп жетилди.

Тарыхта кара так окуя катары бааланган 
сталиндик репрессияда жалпысынан 40 миңден 
ашуун өмүрлөр кыйылганы айтылып жүрөт. 
Бул алкактан алып караганда 1991-жылы 
30-августта белгилүү болгон 137 кишинин 

сөөгү кайда жашырылганынын ачыкка  
чыгышы деңиздин тамчысындай эле иштин 
аткарылганын айгинелейт. Бирок, ошончо  
адамдын сөөгүнүн табылышы да зор ийгилик 
эмеспи.

Эми эмне үчүн бүгүн, 8-ноябрда репрессия 
курмандыктарын эскерүү күнү катары кабыл 
алынган? 

Чоң-Таштагы кыш заводунун астынан 
табылган 138 маркумдун чөнтөктөрүндө  
саргайса да сакталып калган өкүм кагаздарында 
“СССР НКВДсынын, ССР Союзунун прокурорунун 
жана Кыргыз ССР НКВДсынын алдындагы 
“Өзгөчө үчтүктүн” чечимин ишке ашыруу 
тууралуу”деп аталган Кыргыз ССР Ички иштер 
комиссарынын өкүм кагазында 5-8 ноябрь 
күндөрү эки этап менен өлүм жазасы ишке 
ашырылсын” деп жазылган. Ошондуктан 138 
адамдын басымдуу бөлүгү атылган 8-ноябрь 
Кыргызстанда “Саясый репрессиянын 
курмандыктарын эскерүү күнү катары 
2008-жылдан бери белгиленип келет.

Саясый репрессиянын курмандыктары 
болгон кыргыздын алгачкы интеллегент-
теринин бир далайынын таржымалын  азыркы 
муун жакшы эле билет деп ойлойбуз.

Кыргыздын биринчи профессору, кыргыз 
тил илимин негиздөөчү, кыргыз адабиятына 
негиз салуучулардын бири  -  Касым Тыныстанов, 
коомдук ишмер, советтик агартуу системасын 
түптөөгө зор салым кошкон Ишенаалы Арабаев, 
кыргыздын алгачкы интеллегенциясынын 
мыкты өкүлү, 30-жылдагы ачарчылыктан 
кыргызды сактап калган, Кыргыздарды үч жерге 
союздук борборго, РСФСРге жана Орто Азия 
бюросуна баш ийдирген туура эмес практиканы 
жоюп Кыргыз АССрин союздук республикага 
айландыруу маселесин Москвага жалтанбай 
коюп келген  Жусуп Абдрахманов, биринчи 
мугалимдердин бири болгон, сабагында Касым 
Тыныстановдун китептерин колдонгону үчүн 
Россиянын түпкүрүндөгү Колымга сүргүнгө 
айдалып кеткен катардагы мугалим Шертай 
Субанов... Мындай мисалдарды дагы узарта 
берсе болот.

ИШ-ЧАРА
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«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» 2015-жылдын 19.03. №60 
редакциясында Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы күчүнө киргенге чейин юридикалык 
жакты түзбөгөн дыйкан-фермердик чарбалар 
үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин чендери үстүдөгү жылдын жер 
салыгынын базалык чени өлчөмүндө респуб-
лика боюнча орто эсеп менен 315 сом өлчөмүндө 
белгиленген. Төлөнгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммалары эмгек салымына 
жараша чарбанын эмгекке жарамдуу 
мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлгөн жана 
ар биринин жеке камсыздандыруу эсебине 
киргизилген.

Азыркы кезге чейин социалдык 
камсыздандыруу боюнча оорчулук 
экономиканын уюшулган секторуна (чарбалык 
субъекттерге жана бюджеттик уюмдарга) 
жүктөлгөн, алар республиканын иштеген 
калкынын жарымынан көбүрөөгүн гана 
түзөт 53%га жакын жана Социалдык фондго 
түшкөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 96% 
төлөшөт. Экономиканын уюшулган секторунда 
иштегендер камсыздандыруу төгүмдөрүн эмгек 

акы төлөө фондунан 27,25% өлчөмүндө, ал эми 
дыйкан-фермердик чарбалар жер салыгынын 
базалык ченинен төлөшөт, камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн түшүшүндөгү айырмачылык 
ушуну менен түшүндүрүлөт. Жер салыгынын 
базалык чени 1 га сугат жери үчүн 2005-жылы 
315 сомдун тегерегинде белгиленген бойдон 
өзгөрүлө элек.

Аталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн социалдык 
камсыздандыруунун тарифтик саясатындагы 
өзгөрүүлөр пенсиялык системадагы 
камсыздандыруу принциптерин күчөтүүгө, 
камсыздандырылган жарандардын түрдүү 
категориясына карата анын адилеттүүлүгүн 
жогорулатууга, кайра бөлүштүрүүчү 
учурларды минималдаштыруу аркылуу 
анын натыйжалуулугун жогорулатууга жана 
пенсиялык системанын актуардык жактан тең 
салмаксыздык көйгөйүн чечүүгө багытталган. 
Мунун баары азыркы жана келечектеги 
пенсиялык системанын финансылык 
туруктуулугун камсыздоого тийиш. Мындан 
сырткары киргизилген ченемдер дыйкан-
фермердик чарбанын курамынан экономика-
нын башка секторунда анык иштеген анын 
номиналдуу мүчөлөрүн чыгарууга, ошондой 
эле өзүнүн жеке тагдырына ар бир жарандын 
социалдык жоопкерчиликтүү жүрүм-турумун 
түптөөгө шарт түзөт.

Мисалы «Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» 
(2015-жылдын 19.03. №60 редакциясында) 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен 
айылдык товар өндүрүүчүлөр үчүн орточо 
эмгек акыдан (ОАЭ) чендер белгиленген.

Бирок ОАЭдан белгиленген камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендери дыйкан 
(фермердик) чарбалар үчүн оор жүккө 
айланды. Дыйкан (фермердик) чарбалардын 
нааразычылыктарын туудуруп, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешине бир топ 
кайрылуулар болду.

Ушуга байланыштуу «Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
жөнүндө» КР Мыйзамына  2017-жылдын 05.01.№ 
2 жана 2017-жылдын 29.06. №112 редакцияда 
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ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
өзгөртүүлөр киргизилип, юридикалык жакты 
түзбөгөн дыйкан (фермердик) чарбалар үчүн, 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн 
тариф чендери жер салыгынын базалык ченине 
окшош болгон камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
базалык чени өлчөмүндө белгиленди. 

Пенсиялык камсыздандыруу системасында 
ушундай аз өлчөмдөгү суммалар менен 
катышкан жарандар да камсыздандыруу 
стажына ээ болуп, толук өлчөмдө базалык 
пенсия алууга укуктуу болушат, бул пенсияга 
чыгуу укугун ишке ашырууда  жанбактылык 
маанайын жаратат.

Бүгүнкү күндө уюшулган сектордогу  
төлөөчү орто эсеп менен 3100 сом төлөсө, 
айылдык товар өндүрүүчүлөр камсыздандыруу 
төгүмдөрүн жер салыгынын базалык ченинин 
өлчөмүндө айына 36 сомдун тегерегинде төлө-
шөт. Жеке ишкерлерди эске алганда өлкөнүн 
экономикасына алардын үлүшү (30% ашык) 
бир топ олуттуу болгону менен пенсиялык 
камсыздоо системасына алардан түшкөн 
төгүмдөр камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
жалпы түшкөн суммасынын 3 % гана түзөт.

Пенсиялык системада ар бир жарандын 
пенсиялык фондго кошкон салымына жараша 
анын укугу камсыздалышы керек, ошондуктан  
25 жыл стажы бар дыйкан фермердик 
чарбалардын мүчөлөрүнө пенсия дайындоодо 
пенсиясынын экинчи камсыздандыруу 
бөлүгү 92 сомду, ал эми  уюшулган сектордо 
иштеген жарандыкы 8560 сомду түзөт (эмгек 
акынын өсүшүн эске алып жогоруда аталган 
сумма төлөнгөн шартта). Тагыраак айтканда, 
төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
өлчөмү канчалык аз болсо, пенсиясынын 
экинчи камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмү да 
ошончолук төмөн болот. Натыйжада айылдык 
товар өндүрүүчүлөргө жаңыдан дайын-
далгандагы пенсиясынын 98%ын базалык 
бөлүк жана компенсациялык төлөмдөр түзөт.

Агрардык секторду пенсия менен камсыздоо 
маселесин чечүүнүн ар кандай варианттары 
бар экендигин жана ал улуттук салттарга 
негизделгенин дүйнөлүк тажрыйба көрсөтүүдө.

Польшада, фермерлер, жер ээлери жана 
алардын үй-бүлө мүчөлөрү үчүн өзүнчө фонд 
бар. Пенсиялык камсыздандырууга катышуу 
милдеттүү, бирок чакан дыйкан-фермердик 

чарбалар үчүн катышуу ыктыярдуу түрдө. 
Фермердик чарбалардын кызматкерлери  
жалпы милдеттүү пенсиялык камсызданды-
рууга катышат. Пенсиялык камсыздандыруу 
жалпы пенсиялык камсыздандыруудагыдай 
эле укуктарды берет. Милдеттүү пенсиялык 
камсыздандыруу системасынын чыгымдары-
нын 6% камсыздандыруу төгүмдөрүнөн жана 
94 % мамлекеттик бюджеттен каржыланат. 

Грузияда мамлекеттик бюджеттен 
каржыланган бюджеттик пенсия системасы 
белгиленген. Эгерде пенсионер тобокелдик 
категориясына кирсе, анда ал жакырчылык 
боюнча кошумча социалдык жөлөкпул алат, 
ал «Социалдык жардам жөнүндө» мыйзамда 
белгиленген.   

КМШ өлкөлөрүндө айыл-чарба товар 
өндүрүүчүлөрү жалпы мамлекеттик пенсиялык 
системага кошулган, жалпы белгиленгенге 
салыштырмалуу аларга бир төмөндөтүлгөн 
тариф чендери колдонулат. Пенсиялар 
камсыздандыруу төгүмдөрүнөн каржыланат,  
ал эми дефицит мамлекеттик бюджеттин 
эсебинен жабылат.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде 
айыл-чарба товар өндүрүүчүлөрүн пенсиялык 
камсыздоо көйгөйү чечилбестен калууда, 
ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фонду айылдык товар 
өндүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруунун тарифтик саясатын 
өркүндөтүүнүн үстүндө иш алып барууда.
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ТАРИФТЕР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДАМА

2017-жылдын 29-июнундагы № 112 
"Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө" Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү 
тууралуу” Мыйзам качан күчүнө кирет жана 
бул Мыйзам менен кайсы категориядагы 
төлөөчүлөргө белгиленген тарифтер 
өзгөртүлдү?

Мыйзам 2017-жылдын 1-январынан 
тартып күчүнө кире турган ушул Мыйзамдын 
1-беренесинин 8-пунктунун үчүнчү абзацын 
кошпогондо, расмий жарыяланган күндөн 
тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет. 2017-жылдын 30-июнунда "Эркин Тоо" 
газетасынын № 77 санында жарыяланды, 
демек Мыйзам 2017-жылдын 15-июлунан тарта 
күчүнө кирди. 

Аталган Мыйзам менен 
- Ыктыярдуу патент сатып алуу 

жолу менен атайын салык режиминин 
негизинде салыктарды төлөгөн, анын 
ичинде контейнерлерден, павильондордон, 
күркөлөрдөн товар сатып базарларда иш 
жүргүзгөн (кыймылсыз жана кыймылдуу 
мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу же 
лотоктордон, соода орундарынан товарларды 
сатуу жолу менен базарларда иштеген жеке 
ишкерлерди кошпогондо) жеке ишкерлер, 

- Лотоктордон, соода орундарынан 
товарларды сатып базарларда ишкердик ишин 
жүргүзгөн жеке ишкерлер,

- Юридикалык жакты түзбөстөн өз ишин 
жүзөгө ашырган жеке жактар, берилген 
лицензиялардын негизинде иштегендер, 
ошондой эле гонорар (сыйакы) алгандар,

- Жер үлүшүнө жана/же айыл чарба 
багытындагы жер участогуна же анын бир 
бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер 
участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн 
тарифтик чендер өзгөртүлүп (азайтылып) 
берилди. 

Ыктыярдуу патенттин негизинде 
иштеген жеке ишкерлер мурун канча 
төлөшчү эле, эми жаңы мыйзам күчүнө 
кирсе кандай тарифтик ченде жана канча 
төлөп калат? 

Аракеттеги Мыйзамга ылайык, 
бул категориядагы төлөөчүлөр үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
өткөн календардык жыл үчүн республиканын 
райондорунда жана шаарларында түзүлгөн 
орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 
эсептелген 2015-2016-2017 жылдарга 4-6-8 
пайыз белгиленген болчу.

Жаңы өзгөртүүлөр күчүнө кирген 
күндөн тарта Ыктыярдуу патент сатып 
алуу жолу менен атайын салык режиминин 
негизинде салыктарды төлөгөн, анын 
ичинде контейнерлерден, павильондордон, 
күркөлөрдөн товар сатып базарларда иш 
жүргүзгөн (кыймылсыз жана кыймылдуу 
мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу же 
лотоктордон, соода орундарынан товарларды 
сатуу жолу менен базарларда иштеген жеке 
ишкерлерди кошпогондо) жеке ишкерлер, 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
өткөн календардык жыл үчүн республиканын 
райондорунда жана шаарларында түзүлгөн 
орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 
эсептелген 6 пайыздан кем эмес өлчөмдө ай 
сайын белгиленет.

Мисалы, Бишкек шаары боюнча, азыр 16527 
сом ОЭАдан 8% өлчөмүндө 1323 сом төлөп 
жатышкан болсо, жаңы тарифтик чендер менен 
10720 ОЭАдан 6% өлчөмүндө 644 сом төлөп 
калышат.

Бул категориядагы төлөөчүлөр 
камсыздандыруу төгүмдөрүн кандай жол 
менен төлөшөт?

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө 
камсыздандыруу полисин алуу менен ишке 
ашырылат. Бүгүнкү күндө камсыздандыруу 
полиси 1 календардык айдан кем эмес жана 
6 айдан ашык эмес убакытка жазылып 
берилген болсо, жаңы нормалардын негизинде 
камсыздандыруу полиси патенттин иштөө 
убагына жараша жазылып берилет. Ошондой 
эле, камсыздандыруу төгүм ошол патенттин 
иштөө убактысына жараша пропорционалдуу 
азайтылып төлөнөт. 

Дыйкан-фермер чарбалар да убагында 
орточо эмгек айлык акыдан төлөп жүрүшкөн, 
2017-жылдын январь айында тарифтик 

БИЛИП АЛЫҢЫЗ



15          №4 (29) декабрь, 2017-жыл

БИЛИП АЛЫҢЫЗ
чендер өзгөртүлдү эле. Азыркы убакта жер 
үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн кантип 
төлөшөт?

2017-жылдын январь айынан тарта, дыйкан 
(фермер) чарбалар, жер үлүшүнө ээ болгон жеке 
жактар жер үлүшүнүн аянтына, түрүнө жана 
жайгашкан регионуна жараша камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн базалык ставкаларына ылайык 
төлөшөт. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
базалык ставкалары жер салыгынын базалык 
ставкасына барабарлаштырып, эсептелинип 
белгиленген. Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин базалык ставкасы боюнча 
төлөө мөөнөтү төмөнкүдөй белгиленет: 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин 
базалык ставкалары жылдык суммасынан 50 
пайыздан кем эмес өлчөмдө - үстүдөгү жылдын 
15-июлуна чейин жана чегерилген сумманын 
калдыгы - кийинки жылдын 15-январына 
чейин.

Жер үлүшү бар пенсионерлер, же жеке 
ишкердик менен алектенген пенсионер 
адамдар камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөгө милдеттүүбү?

Жаңы өзгөртүүлөрдү киргизүүдө бул маселе 
каралып, Мыйзам менен жер үлүшүнө ээ болгон 
пенсионерлер жана 1,2 топтогу майыптар, 
ошондой эле жеке ишкердик менен алектенген 
пенсионерлер жана 1,2 топтогу майыптар 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
бошотулган. 

Жер үлүшүнө жана айыл чарба 
багытындагы жер участогуна же анын 
бир бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер 
үлүштөрүн ижарага беришкен айыл чарба 
кооперативдеринин мүчөлөрүнө кандай 
жеңилдиктер берилди?

Жер үлүшүнө жана/же айыл чарба 
багытындагы жер участогуна же анын бир 
бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер 
участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери  
ушул Мыйзамдын 5-беренесинин 2-пунктуна 
ылайык белгиленет. Башкача айтканда, жерлери 
үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү жердин 
түрүнө жана жайгашкан регионуна жараша 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн базалык 
чендеринин негизинде чегерилет. 

Өздөрүнүн жер участокторун (үлүштөрүн) 
айыл чарба кооперативине ижарага беришкен 
жана ошол эле мезгилде алардын кызматкер-
лери болгон айыл чарба кооперативдеринин 
мүчөлөрү камсыздандыруу төгүмдөрүн бир 

негиз боюнча төлөөнү тандоо укугуна ээ 
болушат.

Жер үлүшүнө жана/же айыл чарба 
багытындагы жер участогуна же анын бир 
бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер 
участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү 
тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрү 
үстүдөгү жылдын 25-июлуна чейин бир жолу 
же 25-июлуна чейин жана 25-декабрына чейин 
бирдей үлүштөр менен төлөнөт.

Базарда иштеген жеке ишкерлер 
башында айына 200 сом эле төлөшчү 
эле, ортодо камсыздандыруу төгүмүнүн 
суммасы кыйла өсүп, нааразычылыктарды 
пайда кылды эле. Бул жаатта кандай иштер 
алынып барылды?

Жогоруда айтылып кеткендей эле, 
базарда иштеген жеке ишкерлерге, анын 
ичинен контейнерлерден, павильондордон, 
күркөлөрдөн товар сатып иштегендерге 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чендери 
азайтылып, орточо эмгек айлык акыдан 
6% өлчөмүндө, ал эми лотоктордон, соода 
орундарынан товарларды сатып иштеген 
ишкерлер үчүн 3% өлчөмүндө белгиленди. 
Ошондой эле бул категориядагы төлөөчүлөр 
үчүн кесилген орточо айлык эмгек акы, башкача 
айтканда республика аймагындагы айлык 
акынын деңгээлинен 50 пайыз өйдө болгон 
ишканалардын эмгек акыларын алып салгандан 
кийинки белгиленген орточо эмгек айлык акы 
колдонулат.
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КАРАКОЛ ШААРЫ БОЮНЧА ПЕНСИЯНЫН  
ОРТОЧО ӨЛЧӨМҮ 5858 СОМДУ ТҮЗДҮ

Социалдык фонддун Каракол шаардык 
башкармалыгынын башчысы Руслан 
Акымбаев аймакта жүргүзүлүп жаткан иштер 
боюнча "Пенсияга" буларды айтып берди.

Каракол шаары жарым миллионго 
жакын калкы бар Ысык-Көл областынын 
борбору болуп эсептелет.

Каракол шаардык Социалдык фондунда 
21 жооптуу кызматкер эмгектенет. 
Алардын ичинен 1 кызматкер КР Ардак 
грамотасынын ээси болсо, 2 кызматкер 
КР Өкмөтүнүн Ардак грамотасынын 
ээси, 9 кызматкер КР Соцфондунун 
отличниги, 8 кызматкер КР Соцфондунун 
Ардак грамотасынын ээлери. Бир 
сөз менен айтканда биздин эмгек 
жааматыбызда өз иштерин мыкты 
билген, Мамлекетибиздин пенсия менен 
тейлөө иштерин турмушка ашырууга 
эң чоң салымдарын кошуп жаткан 
кесипкөй жоопкерчиликтүү адамдар 
эмгектенишүүдө.

Пенсия төлөө жана чектөө боюнча 
жасалган иштер:

Каракол шаарында 2017-жылдын 
1-октябрьга 7533 пенсионер катталган, алар-
дын ичинен 4406 пенсионер коммерциалык 
банктар, 3127 пенсионер почта бөлүмдөрү  
аркылуу пенсияларын алып жатышат.

2017-жылдын 1-октябрь айынан баштап 
Кыргыз Республикасынын “Өкмөтүнүн 
Мамлекеттик камсыздандыруу жөнүндө” 
Мыйзамына ылайык кайра эсептөө 

жүргүзүлүп октябрь айынан баштап   базалык 
жана камсыздандыруу бөлүгү өз убагында 
3,9 млн. сомго көбөйтүлдү. Башкача айтканда 
пенсионерлердин 1 айлык керектөөсү 44,1 млн.
сомду түздү. Пенсияны жогорулатуудан кийин 
Каракол шаары боюнча пенсиянын орточо 
өлчөмү 5858 сомду түздү. Орто эсеп менен 
пенсия 526 сомго көбөйдү. Жогорулатууда 
Мыйзамда белгиленген кошумча акылар, 
электр энергиясы үчүн компенсациялык 
төлөмдөр эске алынбастан аныкталды.

2017-жылдын он айында 417,6 млн.сом 
акча каражаты каралып төлөнүп берилди.

Пенсия өз убагында төлөөнүүдө. 
Пенсионерлердин пенсиясы өз убагында 
туура каржыланышы жана төлөөнүсүн 
көзөмөлдөө үчүн адистер почта бөлумдөрүндө 
текшерүү жүргүзүп, пенсионерлер менен 
жолугушууларды өткөрүп турушат. Он айда 
пенсияны топтоо бөлүгү боюнча 128 адамдан 
арыз кабыл алынып төлөнүп берилди. Пенсия 
чектөө үчүн 439 адамдан документ кабыл 
алынды. Жаш курагы боюнча 328, майыптыгы 
боюнча 78, баккан адамынан ажырагандыгы 
боюнча 33 адам кайрылган. Иштеген 1443 
пенсионерлерге экинчи камсыздандыруу 
бөлүгү боюнча кайра эсептөө жүргүзүлүп 
төлөнүп берилди. 229 адам ар кандай суроо-
талап менен кайрылган баардыгы өз убагында 
каралып, жооптору берилди.

Жеке эсепке алуу жана маалыматтарды 
киргизүү бөлүмүнүн аткарган иштери:

-Пенсияны кайра эсептөөгө 1593 көчүрмө, 
жаңы пенсия чектөөгө жеке эсебинен 439 
көчүрмө берилди.

-Жеке камсыздандыруу эсебин топтоо 
бөлүгүнөн МТПФ каражаттарын төлөп 
берүү үчүн 128 адамга көчүрмө чыгарылып 
берилди, ал эми 2013-2015-жылдарда төлөнүп 
берилген топтоо бөлүгүнүн инвестициялык 
кирешелерин кайра эсептөө менен 1203 
көчүрмө чыгарылды.

-9730 – камсыздандыруу полиси маалы-
маттар базасына киргизилди.

-Кыргыз Республикасынын Социалдык 
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фондунун порталынан электрондук кызмат 
алуу үчүн 151 адам катталды.

Киреше бөлүмүнүн аткарган иштери:

Каракол шаардык Социалдык фонд 
башкармасында катталган милдеттүү 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча төлөөчүлөрдүн саны 2992 алардын 
ичинен:

- Бюджеттик мекемелер                                                                81;
- Чарбалык мекемелер                                           643;
- Жеңилдик алган мекемелер                                 3;
- Жеке ишкердик жүргүзгөн жеке жактар           

2265

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жыйымы 
2017-жылдын 10-айынын жыйынтыгы 
менен 339,6 млн.сом чогултулган, пландык 
тапшырма 331,3 млн.сом бул 102,5% түзөт. 
2016-жылдын 10-айына салыштырмалуу 10,3 
млн.сомго камсыздандыруу төгүмдөрү көп 
чогултулган.

2017-жылдын ноябрь айынын бирине 
Каракол шаары боюнча 806 билдирүү 35019,9 
миң сомго берилип, андан  33221,0 миң сом 
өндүрүлдү, ошондой эле 85 мекемеге жана 
жеке ишкерлерге 32125,0 миң сомго доомат 
берилип, 17812,3 миң сом өндүрүлдү, 6 
кызматкер адамга 12,0 миң сом өлчөмүндө 
административдик айып салынып, өндүрүү 
боюнча сот аткаруучу органга берилди жана 
11,0 миң сому өндүрүлдү.

Киреше бөлүмүнүн адистери тарабынан 
2017 жылдын 10 айына 37 мекеме-ишкана 
текшерилди.

Жыл башынан бери төлөмдү өз убагында 
төлөбөгөн мекеме иш-каналарга 2 027,3 миң 
сом туум эсептелип, 597,6 миң сом өндүрүлдү.

Киреше бөлүмүнүн адистери камсыздан-
дыруу төгүмдөрүн «Мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу жөнүндө», “Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
жөнүндө» Кыргыз Республика-сынын 
Мыйзамдарынын негизинде “Ак-Тилек”, 
“Ак-Тилек плюс” базарлары “Бугу”, “Барс”, 
“Макиш” кичи базарларында, «Кумтөр» 
жабык базарларында жеке ишкерлер жана 
физикалык жактар менен үзгүлтүксүз иш 
алып барышууда.

Жыл башынан бери 897 кабарлоо, 
3000 маалымат баракчалары таркатылып  
базарлардан 1227,5 миң сомго 2861 
камсыздандыруу полистери сатылды. 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча 
карыздарды өндүрүү 22 468,7 миң сомго, 
2017-жылдын 10 айына баардыгы болуп 71 
доо арыз берилди: анын ичинен 13 143,2 
миң сомго чечим чыкты, 9 235,0 миң сом 
ыктыярдуу төлөндү,  90,5 миң  сомго сотто 
каралып жатат.

Анын ичинен:
- ААК Чыгышэлектро- 10091,5 миң сом, 

анын ичинен туум 342,5 миң сом.
- Суутүтүктөр МИ -14225,8 миң сом, анын 

ичинде туум 1433,7 миң сом.  Акыркы соттун 
чечими 01.03.2017 жылы Каракол шаардык 
Социалдык фонддун эсебине өндүрүлүп 
чыккан 3030,2 миң сом.

- Жылуулук МИ-20896,0 миң сом, анын 
ичинде туум 1515,6 миң сом. Акыркы  соттун 
чечими 13.04.2017 жылы чыккан 6037,7 миң 
сом.

-ККБ и ЗХ – 4956,1 миң сом, 29.03.2017 
жылы 1791,0 миң сомго сотко берилди.

-Ы-К филиал Хоз/расч Мех.Отряд –876,4 
миң.сом, анын ичинде туум 124,6 миң сом 
аткаруу кагазы сот аткаруучуларга берилип 
иштеп жатышат.

-ПЭО ЖКХ -398,1 миң сом, анын ичинде 
туум 41,6 миң сом.

2017-жылы камсыздандыруу төгүмдөрүн 
жыйноо боюнча иштер камсыздандыруу 
төгүмдөрүн эске алуу иштерин күчөтүүгө, 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн 
кошумча жолдорун киргизүүгө, төлөөчүлөр 
арасында түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз 
жүргүзүүгө багытталды.
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ТАВАККИЛЖОН МАРИБЖАНОВ :
“ИШ МИЛДЕТТЕРИБИЗДИ ЧОҢ ЖООПКЕРЧИЛИК  

 МЕНЕН АТКАРУУДАБЫЗ”

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун Араван райондук башкармалы-
гынын башчысы Марибжанов Таваккилжон 
Талибжанович менен пенсия системасында 
аткарып жаткан иштери туурасында болгон 
маекти сунуш кылабыз

-Таваккилжон Талибжанович, Сиз менен 
жыл тогошоор алдында жолугуп жатабыз 
жылдын жыйынтыгы аткарган иштери-
ңиз туурасында баяндап берсеңиз

-Жылдын жыйынтыгы жөнүндө маалымат-
тардын тили менен айтканда Араван райондук 
Социалдык фонд башкармасы 2017-жылдын 10 
айында социалдык төлөмдөрдү өндүрүү кам- 
сыздандыруу төлөмдөрүн жыйноо боюнча  
жалпы районго 148500000 сом план тапшырма 
жеткирилген болсо, иш жүзүндө 152534560 сом 
жыйналып, план тапшырма 103%га аткарылды.

Ал эми жеке эсепке алуу бөлүмү 2017-жыл-
дын ноябрь айына чейин Араван районундагы 
ишкана-мекемелердин 2010-2014-жылдарга 
жылдык эсеп ведомостторун жана төлөмдөрүн 
183 ишканалардын, 2015-жылга 152 
мекемелердин баардыгын 100%га Элеед 
программасынын базасына киргизүүнү 
ийгиликтүү аяктадык.

Камсыздандыруу полистерин да 
2010-2014-жылдар үчүн 15000 даана полис, 
2015-жылга 6710 даана полис, 2016-жылга  

4861 полис, 2017-жылдын 10 айында 2992 
полистин баардыгы же болбосо 100 пайызга 
Элеед программасына киргизилди.

Ал эми дыйкан жана фермер чарбалардын 
1010-2014-жылдар ичинде толук ушул 
программага киргизүү иштери соңуна чыкты. 
2015-2016-жылдардагы дыйкан-фермер 
чарбалардын квитанциялары 99 пайызга 
киргизилди. Ушул 2017-жылдын 31-декабрына 
да баардык көсөткүчтөрдү 100 пайызга 
аткарабыз деп ишеничтүү айта алабыз.

-Кээ бир жылдарда программага толук 
киргизе албай калдык деп жатасыз, анын 
себеби эмнеде?

-Бул дыйкан чарбалардын квитанцияларын 
"Elled" программасына толук киргизүүгө 
жетише албай жатканыбыздын негизги 
себеби-адистердин жетишсиздиги. Биздин бул 
бөлүмүбүздө 3 адис эмгектенет. Алар өз кесибин 
сүйгөн жоокерчиликти сезип, иштерин так 
аткара билген мыкты кызматкерлер. 

Бирок, жумуш көп болгондуктан; бири 
жалаң кардарлар, жарандар менен иш алып 
барса, экинчи кызматкерибиз камсыздандыруу 
полистери жана дыйкан-фермерлер менен 
иштесе, үчүнчү адисибиз ишкана-мекемелер 
жана мамлекеттик пенсиялык топтоо фондунун 
иштери менен алектенгендиктен программага 
киргизүүгө жетишпей жатабыз. Мына ушундай 
кызматкерлердин жетишсиздигине карабай биз 
бардык көрсөткүчтөртөр боюнча жүз пайызга 
аткаруу аракетиндебиз.

-Сиздер башкалардан айырмаланып 
киргизген өзгөрүү, жаңылыктар барбы?

-Бизде мактана турган жаңылык бар, 
аны ички аудит да жайылтып жатат. Башка 
башкармалыктан адистер угуп келип үйрөнүп 
кетип жатышат. Кечээ жакында эле Чүй-
Токмоктон да келип, жактырып кетишти. 
Программист балдар баш болуп, өз демилгебиз 
менен пенсияны төлөп берүү боюнча жаңы 
программаны иштеп чыктык. Азыр  95%га даяр 
болуп калды, жылдын аягына 100 пайыз толук 
базага түшүрүп алабыз деген үмүттөбүз.

-Кандай көйгөйлөр бар?
-Көйгөйү, кемчилдиги жок жумуш болбойт 

эмеспи. Биздин негизги көйгөйүбүз штаттык 
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АЙМАКТАН КАБАР
бирдиктин аздыгы. 

Мисалы сиздердин журналга берилген 
мааалыматтар боюнча Араван менен Түптү 
салыштырып болбойт. Анткени, аларда 
пенсионерлер бизге караганда алда канча аз 
бирок, штаттык бирдиги көп. Бизде 12761 
пенсионер бар, пенсияларды чектөө, дайындоо 
бөлүмүндө 2 эле адис иштейт. Пенсияларды 
төлөө үчүн бир айда 63913613 сом  керектелет. 
Алардын баарын жай-жайына койгонго  көп 
убакыт талап кылынат. Биздин кызматкерлер 
кээде дем алыш күндөргө карабай, элден артта 
калбайлы, уят болбойлу деп, өз милдеттерин 
терең жоопкерчиликти сезүү менен аткарып 
жатышат.

Экинчиден пенсия чектөө бөлүмү бизден 
алыс башка имаратта 1 чакырым аралыкта 
турушат. Пенсияны чектөө, дайындоо жана 
төлөп берүү бөлүмдөрү бири-бирине жакын 
болушу зарыл. Себеби, пенсионерлер маалым 
кат алат, түшүнбөгөндөрүн сурайт жана башка 
ушул сыяктуу маселер боюнча эки жакка 
чуркап калышат. Бул бизге да, пенсионерлерге 
да ыңгайсыздыкты жаратып, иштин алдыга 
жылышына тоскоолдуктарды түзөт. 

Дагы бир маселебиз–имаратыбызга оңдоо-
түздөө иштерин  жүргүзүү керек. Бул маселе 
боюнча жетекчиликке кайрылып жатабыз. 
Кыскасы, биз имаратка жана штаттык бирдикке 
өтө муктажбыз.

-Дыйкан-фермердик чарбалар менен 
кандай иш алып барып жатасыздар?

-Биздин балдар камсыздандыруу 
төгүмдөрүн негизинен дыйкан-фермердик 
чарбалардан чогултушат. Ошондуктан 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 

тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына киргизилген толуктоолор жана 
өзгөртүүлөр боюнча маалымат түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү бизге оңойго турган жок.-

2015-жылы тариф өзгөргөндө киши башына 
350 сом деп жарыялангандан кийин бир жылга 
жакын үймө-үй кыдырып, чогулуштарга барып 
жаңы тарифтер жөнүндө түшүндүрүү-маалымат 
иштерин активдүү жүргүзгөндүгүбүздүн 
натыйжасында элдин көбү өз эрки менен 
камсыздандыруу төгүмдөрүн жаңы тариф 
боюнча төлөп калышкан эле. Көп иштер алдыга 
коюлуп, эл тарифти түшүнүү менен кабыл алып 
калган учурда кайра артка кеттик. Биздин канча 
эмгегибиз текке кетти. Анткени, айыл жеринде 
80 пайыз эл айыл чарба менен алектенет, 
башка кирешеси жок. Эми кайрадан бир адамга 
жылына орточо эсеп менен 43 сом төлөнөт. Аны 
12ге бөлсөк 3 сом 70 же 60 тыйынга туура келет. 
Ай сайын 3 сом 70 тыйындан төлөгөн адам 
пенсияга курагына жеткенде болбогон акча 
1700 сом менен пенсияга чыгат. Бүгүн бул акча 
менен жашап болбосун айтпасак да белгилүү 
эмеспи.

- Жаңы жылга Сиздин каалоо-тилегиңиз.
- Учурдан пайдаланып жалпы кыргыз 

элин кесиптештеримди, жамаатымды кирип 
келе жаткан Жаңы 2018-жылыныздар менен 
куттаймын! Жаңы жыл баарыбызга жаңы 
ийгиликтерди, жакшылыктарды, бекем ден-
соолукту,  ырыскы-бакытты, аруулукту,  
сабырдуулукту, кечиримдүүлүктү алып 
келишин   каалаймын.

-Маегиңиз үчүн чоң ыракмат. 
Ишиңиздерди ийгиликтер коштой берсин!
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ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

ЖАРАНДАРДЫН КАЙРЫЛУУЛАРЫ ИЛИКТЕНИП, 
СЕБЕПТЕРИ ИЗИЛДЕНЕТ

Социалдык фонддун Биринчи май райондук 
башкармалыгынын Бишкек шаары боюнча 
пенсияны төлөөнү көзөмөлдөө бөлүмүнүн 
ишмердиги, андагы көйгөйлөр жана аракет-
тер, боюнча бөлүмдүн башчысы Анаркүл 
АБДЫРАХМАНОВА төмөнкүлөрдү белгилейт.

Үстүдөгү жылдын 9 айынын жыйынтыкта-ры 
жөнүндөгү маалыматтар боюнча Бишкекте 80001 
адам пенсия алат. Кайра эсепетөөлөрдөн кийинки 
пенсиянын орточо өлчөмү 7103 сомду түздү (буга 
чейин 6552 сом болчу).

Кайра эсептөөлөрдөн кийинки ай сайын 
керектөөлүүчү сумма 568274812 сом.

Өткөн 9 ай ичинде “Кыргыз почтасы” 
мамлекеттик ишканасы аркылуу 3 млрд 336,8 млн., 
банктар аркылуу 1 415,7 млн.сом каржыланып 
төлөнүп берилди.

Ушул эле аралыкта пенсионерлердин маа-
лыматтар базасында ар кандай өзгөрүүлөргө дуушар 
болгон 39523 документ түшүп, булардын баарын 
өз убагында иштеп чыкканга үлгүрдүк. Булардан 
тышкары жаңы 3767 пенсиялык иш да түштү. 
КП-2 (СП-2) боюнча 17270 пенсиялык ишке кайра 
эсептөөлөр жүргүзүлдү. Андан сырткары жашаган 
жери өзгөргөндүгүнө байланыштуу каттого 
алынган жана калыбына келтирилген документтер, 
сырт жакка көчүп кеткендерди каттоодон чыгаруу 
жана архивге жабылган пенсиялык иштер менен 
алектенүү да пенсияларды төлөө боюнча көзөмөлдөө 
бөлүмүнө тиешелүү болуп саналат эмеспи. 
Бишкек почтамтында жана почталык бөлүмдөрдө 
пенсияларды төлөөгө берилген каражаттардын 
сарпталышына ай сайын көзөмөл жүргүзүлүп турат. 
Байланыш ишканалары менен да салыштыруу 
актыларына ылайык өз ара эсептешүүлөрдү ай сайын 
жасайбыз. Бөлүмдүн кызматкерлери бекитилген 
графикке ылайык байланыш бөлүмдөрүнө капыстан 
барып текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Ушул жылдын 
1-октябрына чейин биздин бөлүм байланыш 
бөлүмдөрүнө барып 76 текшерүү жүргүзүлдү. Ырас, 
эреже бузуулар катталган жок, муну айтаарлык 
маалымат деп эсептесе болот.

Жогоруда белгиленгендерден сырткары 
иштеп жаткан пенсионерлерге жана пенсияга 
чыгаарына аз калган курактагылар арасында 
банктарда пенсиялык жеке эсептерди ачуунун 
артыкчылыктары менен оңтойлуулуктары жөнүн-
дө түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мындай 
түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 2 миңден 
ашуун пенсионер банктардан жеке эсептерин ачып 
алышты.

Бөлүмү жаңы дайындалган, кайра эсептөөлөр 
жана пенсиянын узартылышы боюнча 

документтердин кабыл алынуусун да көзөмөлдөп 
турат. Тилекке каршы кээде, чогуу жашагандыгын, 
мураскер экендигин ырастаган документтер толук 
болбой калып алына элек пенсиялар төлөнбөй 
калууда. Мындай катачылыктар Бишкек шаарынын 
бардык райондук башкармалыктарынан учурайт.

Жылдын ар бир жарымында пенсиялар-
ды төлөөнү көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан  
Социалдык фондунун райондук башкармалык-
тарына МСЭКтин комиссиясынан өтпөгөн же 
окуган жеринен ырастама алынбагандыгына 
байланыштуу узак убакыттан пенсиясын 
алышпаган пенсия алуучулардын тизмесин берип 
турат. Мындай тизмелердин берилип турушунун 
себеби башкармалыктардагы адистер пенсиялар 
эмне үчүн алынбай жаткандыгынын себептерин 
иликтөө болуп саналат. Кээде жөнсүз себептер 
менен жеке эсептер жабылып калган болот. Анан 
да пенсия алуучунун пенсиялык делолорунда 
майыптыгынын тобу өзгөргөндүгү же пенсияны  
үй-бүлө мүчөлөрүнүн бирине пенсия төлөөнү узартуу 
жөнүндөгү буйруктар жок болуп калган жагдайлар 
бар. Октябрь айынын башында Ленин району боюнча 
– 602, Октябрь району боюнча – 841, Свердлов 
району боюнча – 533, Биринчи май району боюнча 
– 422; пенсия төлөөнү узартуу же токтотууну күткөн 
2398 жеке эсептердин маселеси ачык бойдон калган. 
Албетте, негизинен райондордун баардыгы (Бишкек 
шаары боюнча) биз тараптан берилген тизмелер 
менен иштөөнү аксатып жатышат дей албайбыз, 
бирок жогоруда белгиленген документтерди 
ырастабаган участоктор бар экендигин жашырууга 
болбойт. Мындай аксоолордун натыйжасында 
өткөн 9 айдын жыйынтыгында айрым учурларда 
пенсия алуучулардын айыбы менен болсо, кээде 
ишкана-мекемелердин кесепетинен көп берилип 
калган 3571035 сомду ордуна коюу иштери  
жүргүзүлүүдө.

Жарандардан келип түшкөн ар бир кайрылуулар 
иликтөөгө алынып, кайрылууга түрткү болон 
себептер изилденип чыгарылат. Өтүп бара 
жаткан жылдын январь айынан октябрь айына 
чейин Бишкек шаары боюнча пенсиянын туура 
чектелгендиги же төлөнүшү жарандардан арыз-
даттануулар түшкөн жок. Биздин бөлүмгө негизги 
милдет болуп тагылган пенсиялардын өз убагында 
төлөнүшүн камсыздоо,пенсиялык каржаттардын 
максатуу пайдаланылышына тыкыр көзөмөл 
жүргүзүү, пенсионерлерди тейлөөнүн маданиятын 
жогорулатуу жана пенсия төлөөгө негиз болуучу 
документтерди даярдоодо даттанууга негиз болуучу 
кемчиликтерге жол бербөө болуп саналат. 
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Россиянын бардык аймактарындагы 
орто жана жогорку окуу жайларында 
пенсиялык сабатсыздык жөнүндө окутуулар 
башталды. Россиянын Пенсиялык фондунун 
аймактык органдарында иштешкен миңдеген 
кызматкерлер демилге көтөрүшүп, орто 
мектептерде, жогорку окуу жайларында, орто 
атайын кесиптик окуу жайларында Россиянын 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
системасынын түзулүшү, аткарып жаткан 
иштери, эрежелери жана келечектеги татыктуу 
пенсия жөнүндө жаштарга окууларды 
башташты. Азырынча пенсия жөнүндө 
маалымат-түшүндүрүү иштери бүткул 
аймактарды камтыбагандыгына карабастан, 
окуулар, окуучуларга эле кызыктуу болбостон, 
мугалимдер арасында да кызуу талкууларды 
жаратууда.

Россиянын Пенсиялык Фонду 2017-
жылы мектеп окуучулары жана студенттер 
үчүн 3 миңден ашык экскурсия уюштурулуп, 
ага 73 миңден ашык жаштар катышып, 
Россиянын Пенсиялык фондунун социалдык 
камсыздандыруу системасынын иш-аракеттери 
менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. 
Мындан тышкары Россия Федерациясына 
караштуу миңден ашуун эл жашаган 
аймактарда, 1,7 миңден ашык орто жана 
жогорку окуу жайларында 2,5 миңдей окуулар, 
лекциялар өткөрүлүп, ага 67 миңдей окуучулар 
катышышты. 

Окуунун сапатын жогорулатуу максатында 
Россиянын Пенсиялык фонддунун 
мыйзамдарына киргизилген соңку өзгөрүүлөр 
эске алынып пенсиялык система жөнүндө 
атайын окуу куралдары иштелип чыгарылды. 

ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК ЖӨНҮНДӨ  
ОКУУЛАР ӨТКӨРҮЛҮҮДӨ

Жаштарга арналган анча чоң эмес ачык 
кызыл түстөгү-буклет: Россия мамлекетинин 
пенсиялык камсыздандыруу системасынын 
кандай түзүлгөндүгү жана келечекте ар бир 
жаран татыктуу пенсия менен камсыз болушу 
үчүн эмне кылышы керек? - деген сыяктуу 
негизги суроо-жооптордон түзүлгөн. 

Бул окуу куралдары жыл сайын жаңыланып 
басылып жатат Быйылкы жаңы окуу жылында 
да, акыркы актуалдуу жаңылыктар киргизилген 
окуу китептери, окуучулардын парталарынан 
орун алды. Окуу китептеринде социалдык 
пенсиялык камсыздандыруунун формуласы, 
пенсияны эсептөө жана жогорулатуу мүмкүн-
чүлүктөрү жөнүндө жеткиликтүү маалыматтар 
берилген. Ошондой эле пенсиянын көлөмүнө 
таасирин тийгизе турган турмуштан алынган 
факторлор, мисалдар келтирилген. Бул окуу 
китептери азыркы мектеп окуучулары үчүн 
өзгөчө зарыл, анткени, так алар келечекте жаңы 
эрежелерге таянган пенсиялык системаны 
түзүшөт эмеспи. Окуу китептин аягында алган 
билимин баалоо үчүн жыйынтыктоочу тест 
киргизилген.

Жаштар жана окуучулар арасында пенсия-
лык камсыздоо боюнча билимин жогорулатуу 
жана пенсиялык сабатсыздыкты жоюу ишин 
2011-жылы баштаган болчу. 

Россия Федерациясынын билим берүү 
министрлиги Пенсиялык Фонддун жаштар 
арасында пенсия менен камсыз кылуу саясатын 
окутууну колдошууда. Россия Пенсиялык Фонду 
жаштарга мамлекеттик социалдык пенсиялык 
камсыздандыруу боюнча окууларды бардык 
аймактагы жалпы билим берүү мекемелеринин 
окуу программаларына киргизүү макулда-
шылды. Ушул программа ишке ашкан 
убакыттан бери 100 миң орто жана жогорку 
окуу жайларында 155 миңден ашык окутуулар, 
лекциялар өткөрүлүп, ага 4,4 миллионго 
жакын жаштар катыша алышты. Ошондой 
эле Россиянын Пенсиялык Фондунда ачык 
эшиктер күндөрүнө 17 миңдей экскурсиялар 
уюштурулуп, андан 554 миң адамга маанилүү 
маалыматтар жеткирилди.

КМШдан ПЕНСИЯЛЫК ЖАҢЫЛЫКТАР
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2017-ЖЫЛ – АДЕП, ЫЙМАН ЖАНА МАДАНИЯТ ЖЫЛЫ

Адатта ата-энелер кээде балдарына бир 
нерсе дайындап, анын аткарылуусун өздөрү 
көзөмөлсүз калтырып коюшат. Ансыз да бала 
оюнкараак болсо ата-эненин дайындаганын 
дайым эле аткара бербейт. Бул барган сайын 
балада жоопкерсиздикти өрчүтөт жана бала 
ата-эне алдында алган тапшырмасы үчүн жооп 
берүүдөн коркпой чоңойот. Бул тарбиядагы чоң 
чекилик. Жоокерчиликтен бош өскөн бала ата-
эненин табыштаганын унутканы чоңойгондо 
тоотпостукка айланат.

Ошондуктан, ата-эне балага берген 
тапшырманын аткарылуусун дайым көзөмөлдө 
кармоосу зарыл. Аткара албай калса анын 
себебин сурап, аткаруунун башка жолдорун 
да көрсөтүп, зарыл болсо жардамдашканы 
да жакшы. Өзгөчө, ата-эне тапшырганын тез 
аткартууга үйрөтүү зарыл. 

Бир сөз менен, бала ата-эненин 
табыштаганын эң алдыга чыгарып, аны тез 
жана так аткаруу жоопкерчилиги менен 
чоңоюсу зарыл. Антпесе, талаптын бошоңдугу 
же жоктугу жоопкерчиликти солгундатып, бала 
кездеги «анан кылам» дегени – чоңойгондо 
да ошол бойдон калат. Андай уулдар ата-
энесинин кажетине: «колум тийбеди, чогулуш 
көп» демиш болуп, алардын дайындаганын 
аткарууга шашпай калышат. Балким алардын 
дайындаганы өтө олуттуудур, аны мындай бала 
баамдай албайт.

Ата-эненин тарбиясы күчтүү бала 
чоңойгондо да алардын  табыштаганын тез жана 
так аткарып жашайт. Кажеттерин бүтүргөнгө 
чейин өзүнүн иштерин токтотуп, ата-эненин 
кажетин бүтүрүүдөгү иштин жагдайы тууралуу 
аларга билдирип да турат. Эгер ага кошумча 
дагы башка иш дайындашса аны да бүтүрөт. Соң, 
иштин жыйынтыгы тууралуу аларга сыпайы 
мүнөздө кабарлайт. 

Исламда конокко жана мейманга өзгөчө 
маани берилет. Бир караганда экөөнүн 
айырмасы жоктой, бирок алардын өз алдынча 
орду бар. Тагыраак айтканда чакыртпай өзү 
келген кишини мейман, ал эми атайы кадырлап 
чакырылганды конок десе болчудай. Канткенде 
да Ислам экөөнө тең татыктуу мамиле кылууга 
буюрат. Коноктоонун да даражасы бар. Келген 
кишиге үй ээси колунда барын койгон бир, ал 
эми конок каалаган тамакты жайган башка 
маселе. Мусулман дасторконуна коногунун 
табитин таап, анын иштеги тарткан жана 
самаган тамагын, колу ачыктык менен жайып 
сыйлайт. 

Ата-эне мусулман уул үчүн коноктордун 
улуусу жана сыйлуусу. Уул ата-энеси менен 
чогуу турса да аларды дайым коноктоп турууну 
адат кылганы жакшы. Ата-эне уулдун төрүндө 
отурса да алар каалагандай тамакты таап, өзү 
жана бүлөөсү менен тик туруп кызмат кылып 
зыяпаттоосу – аларды ыраазы кылбай койбойт.

Ал эми ата-энеден бөлүнүп шаарга же 
башка айылга көчүп чыккан уулдун абалы 
андан да өзгөчө. Андай уулдар ата-энеси келип 
калганда гана эмес, балким дайым мүмкүнчүлүк 
таап, аларды өз киреси менен алдыртып, же 
унаасы болсо атайы барып алып келип, бир 
канча күн шаар көрсөтүп, же айыл аралатып, 
колундагынын баарын жайып, сарпай кийгизип, 
батасын алып узатып турганга не жетсин. 

Уул үйүндөгү кожоюндукту толугу менен ата-
энесине өткөрүп берсин. Алар андан каалаганын 
алып, жакканын ташып кетсин. «Меним малым 
силердики» - деп алардын алдына бар мүлкүң 
жайсын. Ошентсе эле алар тамын бузуп, кышын 
ташып кетпейт. Уулдун өзүнө калат. Болгону  
ата-эне уулунун колу ачыктыгына ыраазы 
болот. Анан алар кайра кеткиси келгенде 
жакшы белектер, соогалар менен узатып же өзү 
жеткирип келгени оң. 

Ошондой эле уул ата-энесинин конокко 
келгени чамасы жетпесе аларга арнаганын 
айылга жиберип, же өзү жеткирип сыйлаганы да 
дурус. Балким алар айыл-апаны чайга чакырып, 
уулдун апкелгендеринен ооз тийгизээр. Бир сөз 
менен айтканда бул да болсо ата-эне үчүн эл 
арасында бир мертебе.

Ата-эне чындыгында конок жана аларга 
коноктой мамиле кылган дурус. Анткени, конок 
эртеби, кечпи келген жагына кетет. Үй, жай, мал, 
байлык өз ээсине калат.

АТА–ЭНЕНИН ДАЙЫНДАГАН ИШИН  
ТЕЗ АТКАРУУ

АТА-ЭНЕСИН ТЕЗ-ТЕЗ КОНОКТОП ТУРУУ
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Сапар босогодон башталат жана анын 
алыс-жакындыгына карабай жолго аттанган 
адам бараар жагын анык билгени, ал тууралуу 
үйүндөлөрдү кабардар кылганы жакшы адат. 
Өзгөчө, ата-эне баласы үчүн дайым кабатыр 
болуп, түйшүк менен күтөт.

Ата-эне жаш болсо өз иши менен алек болуп, 
кээде балдардын жүргөн жерин сурабай деле 
калышы ыктымал. Анын үстүнө жаш баланын 
бараар жери мектеп же эшик эмеспи. Бирок ал 
бойго жетип, барган сайын жолдору да узара 
берет. Ошондуктан бала кай жакка чыкпасын, 
ата-эне жаштайынан баланы көчөгө уруксат 
суратып чыгарууну үйрөтсүн. 

Бала мектепке да ата-энеден уруксат 
сураганды үйрөнсүн. Албетте, мектепке баруу 
зарыл жана ага уруксат сураткан ата-энени 
баары түшүнө бербейт. Бирок мында баланы 
зарыл ишке да уруксат менен чыгаруунун 
тарбиясы жатат.

Сапарга ата-энеден уруксат сурап чыкканды 
үйрөнгөн уулдун адебине суктанса болот. 
Анткени, ал уруксат суроо менен али да ата-
эненин кармагында турганын жана алардан көз 
карандылыгын билдирет. Бул анын ата-энесине 
болгон урматы. Анын үстүнө уулунун дарегин 
билген ата-эне кабатыр болбойт. А кабатырлык 
ата-энени эрте карыткан түйшүк. Уул чынында 
ата-эненин мүлкү жана алардан көз каранды 
болуп жашаганы – ата-эненин уулдагы акысы.

Ата-энеден уруксатсыз көчөгө чыккан 
баланы – бейбаш, башкача айтканда башчысыз, 
жетекчиси жок дешет. Баланын бейбаштыгы  
ата-эненин уруксатысыз жолго чыга 
баштаганда байкалат. Илгери айылдын балдары  

кеч киргенде кошуна айылдын клубуна 
кино көргөнү барат эле. Ал балдардын кээ 
бирлерин ата-энелери кое беришпей, балдар 
ата-энесин алдап, же жөн эле чаврадан секирип 
же шүдүгөрдү айланып качып баргандары да 
болгон. 

Ата-энесинен уруксат сурап көнгөн балдар,  
азыр деле  беш-алты баланын атасы, бирок ошол 
эле кошуна айылга уруксат сурап чыгышат. 
Али чавраны айланып качкандардын  кээ 
бирлери Россияда болсо, кээ бирлерин кайда 
жүргөндөрүн бир Кудай билет. Айылга барганда 
ата-энесинин абалын көрүп ыйлагың келет.

Сапар узун же кыска болсун ата-эненин 
уруксатысыз жолго чыгуу туура эмес.  Өзгөчө, 
жашы улгайганда уулуна кабатыр болуп, 
ата-эненин санаасы тынбай, аягы ооруга да 
чалдыгат. Уулу келмейинче эшиктен кирбеген 
ата-эне канча?

Ошондой эле уул сапардан куру кол кайтканы 
жарашпайт. Ата-энесине сөзсүз каражатынын 
жетишинче сапарлык ала келгени да жакшы 
адат. Эгер алыска чыкса сөзсүз аларга кийим-
кечек, таттуу даамдыктарды ала келсин. 
Апкелгендерин ата-энесинен ашканын өз үйүнө 
жөнөтсүн. Жубайына, балдарына ата-энесин 
аттап, же алардан жашырып сапарлык белек 
апкелген баладан сактасын. Бул чынында куник 
көрүнүш.

Ата-энесинин санаасын тындырам деген 
бала, бараар жагын жакшы түшүндүрүп, ата-
энеден уруксат сурап, кыла турган сапарына 
бата алып чыгат. Бул тарбия көргөн ыймандуу 
уулдун адеби.

АТА-ЭНЕНИН КУБАНЫЧЫН КУБАТТАП,  
КАЙГЫСЫН ТЕҢ БӨЛҮШҮҮ

Уулга ата-эненин кубанычы эки эсе кубаныч, 
кайгысы да зор кайгы болушу керек. Уул өзүнүн 
кубанычынан да ата-эненисинин кубанычына 
кубанганды үйрөнүүсү зарыл. Атпесе, уул 
өзүнүн гана манайына кам көрүп, ата-эненин 
кубанычы такыр эсинен чыгат.

Ошондой эле, ата-энесинин кайгысына 
кайгырып үйрөнгөн уул, алардын кайгысынын 
алдын алат. Антпесе, ата-энесин кара түн 
каптаса да өзүнүн кайгысынан качып, алардан 
кабатыр боло бербейт.

Уул ата-энесин кубанычы менен куттуктап, 
ал кубанычты алардын эсине салганды 
жана алардын кайгысын тең бөлүшүп, аны 
унуттурууга умтулуусу зарыл. Анын үстүнө ата-
эне уулунун жакшылыгына дароо кубанат жана 
жамандыгына көңүлү чөгөт. Демек, ата-эненин 

АТА-ЭНЕНИН УРУКСАТЫСЫЗ  
САПАРГА ЧЫКПОО
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кубанычын уул жакшылыгы менен кубаттап, 
кайгысын да жакшылыгы менен куткарганы оң.

Кубанычы менен куттуктоо жакшы сөздөн 
башталат, ал кубанычты коштоп, башка 
жакшылыктарды да кабарлоо да жакшы адат. 
Ал эми кайгысын бөлүшүү алар менен чогуу 
кайгыруу дегенди билдирет.

Бирөөнүн  таекеси өтүп, Куран окутуп коелу 
деп барган элек, өзү жамбаштап телевизор коюп 
алган. Ал эми аялы азыр эле коноктон келиптир, 
ичинде «бир нерсе» барбы, кыдыңдап ырдап да 
алган. «Аяшыңардын иштеген жеринде кичине 
майрам болгон экен. Ошого бир аз шадыраңдап 
жатат силерди көрүп» - деп катынынын 
ыржаңдап тийишкенин түшүндүрмөкчү болот, 
кайран эр. Нараазы  болуп кайттык. Аркы үйдө 
байкуш энеси агасынан ажырап аза күтүп отурат. 
А чынында, энеси кара чечекей бир тууганынан 
айрылды, көңүлүнө кантип майрам сыгат? 

Мусулман ата-эне адатта уул-кызынын 
Аллахка кулдук кылганына жана арамдан 
качканына кубанат жана балдарынын динден 
безгени мусулман ата-энени түйшүккө салат. 
Ошондуктан, алардын кубанычын арттырам 
деген уул дайым ибадаттарында бекем туруусу, 
Аллахтын тыю салгандарынан салам болуусу 
зарыл. Муну көргөн ата-эне ар кандай кайгыдан 
арылат.

Тетирисинче, уулунун динсиз жүргөнүн 
көргөн ар бир ата-эненин кубанычы да толук 
болбой, дайым маанайы жарты.

Ата-энесинин кубанычын да кайгысын да 
чогуу бөлүшпөгөн баладан эмне күтсө болот? 
Албетте, андай уул ата-энесин  жарытпайт.

АТА-ЭНЕГЕ БОЛУШУУ 

Ата-эне уулуна дайым болушат. Ата урушса 
кээде эне болушат. Эне урушса ата тыйып 
койот. Кеп мунун туура же туура эместигинде 
эмес, а ата-эненин табийгатынан уулуна 
болушчаактыгында. Ошондуктан, уулу туура 
эмес иш кылса, аны ашкере колдобосо да 
ата-эненин ичинде жүрөгү тызылдап турат. 
Уулу адилеттүү жазаланса да анын жазасын 
жеңил болуусунан үмүт кылып, колунан келсе 
тарткылыгын чогуу тартууга курмандык кылат. 
Мына ошону үчүн алар ата-эне.

Эми уул да ата-энесине болушчаак болуп 
чоңоюусу зарыл. Бул бала чактан башталат. 
Ата-эне уул-кыздарын кээде урушат, моюн 
бербегендерин катуураак жазалап коюусу да 
ыктымал. Мына ушунда балдардын эң зиреги 

ата-энесинин тарбиясын туура түшүнүп, 
алардын тарабын алып, аларга жан тартуусун 
жана калган бир туугандарына да туура 
түшүндүрүүсүн ата-энеге болушуунун алгачкы 
көрүнүштөрү десе болот. 

Андан ары кошуна-колоң же кадимки 
эле тууган-урук менен болгон катардагы 
мамилелерде да уулдун ата-энеге 
болшучаактыгы билинип калат. Адатта, ким 
кандай сүйлөбөсүн уул ата-эненин аброюн 
коргоп, алардын таламын талашып турганы 
уккан кулакты кубандырат.

Ата-энеге болушуп көнгөн уул, кийин, 
орозгер куруп өз алдынча түтүн булатып 
калса да аларды өз жубайынын, балдарынын 
кополдугунан коргоп, ар дайым өз бүлөөсүнүн 
ата-энесине жасаган мамилесинен кабардар 
болуп, аларды мээримдүүлүк канатына алып 
жашайт. Эгер жубайы же балдары анын ата-
энесин таарынтып, же аларга татыксыз мамиле 
жасаганын көрүп же билип калса, дароо ата-
энесине болушат жана алардын татыктуулугун 
өз ордуна коймоюн тынчыбайт. 

Анткени, ата-эне карыган сайын уулунун 
болушуусуна муктаж боло баштайт. Анын 
үстүнө алар келиндин жана неберелеринин 
кылыктарына дайым эле даттана беришпейт. 
Кээде өтө жан кейиткен жосундарын деле 
жашырып коюшат. Ошондуктан, уул дайым 
бүлөөсүнүн ата-энесине жасаган мамилесин көз 
жаздымдан калтырбай, көзөмөлдөп турганы оң.

Тилекке каршы, жубайына кошулуп ата-
энесин чогуу кордогондор да жок эмес. Ата-энеси  
карып, алдан тайганда балдарына талаткандар 
канча? Буларды уул деп атоого ооз барбайт.

Чыныгы уулдар бала кезинен ата-энесине 
болушчаак болуп чоңоюшат, аларга боору 
тартып, ар бир ишинде чогуу жан үрөтүшөт 
жана ушул уулдар гана ата-энесинине  болушуп 
көнгөндөр.

Мыктыбек Арстанбек, 
журналист
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Учурдагы ааламдашуу, аргындашуу, 
ассимляциялануу, гиперлешүү, суперлешүү, 
стандартташуу, демократиялашуу, урбанизация 
процесстери аз элдерге зыянын тийгизүүдө. 
Эзелтеден калыптанып, түзүлүп уюп, кылымдар 
бою жашап келген менталитет, каада-салт, үрп-
адат, элдин улуттук психологиясы, социалдык 
жашоо ыңгайы жана башка өзгөчөлүк дегендер 
жешилип, эшилип, азайып, улутту, инсанды 
түзүүчү баалуулуктар калбай баратканы жалган 
эмес.

Бардык эле тармак боюнча кедеринен 
кетип жаткан көрүнүштөр көп. Анын ичинде 
биз айрым бузулуп бараткан, жоюлуп жаткан 
көрүнүштөргө көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз.

Адам төрөлгөндөн өлгөнгө  чейинки бардык 
каада-салттар өзгөрүп жатат. Бала төрөлгөндөн 
адам карып өлгөнгө чейинки бешик тойдон 
баштап, үйлөнүү тойунан, өлгөндөгү үчүлүк, 
кыркылык, жетилик, ашы, кара ашы… ж.б. 
чейин,  бардыгы баягы кыргыздын өткөрүп 
келген каада-салттары эмес. Деңизге булак 
келип кошулганда туш тарапка тарап кетип, 
баягы тунуктугу калбаган сыяктуу эле өзүнүн 
бүтүндөй өзгөчөлүгүн, тазалыгын  жоготуп, 
ырасми жөрөлгөсү унутулуп, ар кандай 
адет-жөрөлгөлөр кошулуп боткого айланып 
бараткандыгын көрүүгө болот. Маселен, 
илгери алдына аш коюп бата берилсе, азыр 
алдына ичкилик тартып каалоосу да, батасы 
да аралашып калган заман. Анан калса илгери 
дасторкондо жалаң кыргыз тамагы боорсок, 
май, каймак, набат ж.б коюлса, азыр Орусия, 
Европаныкы артта калып,  Чыгышы Таиланд, 
Сингапурдун, түштүгү  Арабия, Африканын 
тамактарынан бери коюла бере турган болду.  

Бала бакча, мектептерде кыргыз тилин 
үйрөнүүчүлөр азайып, колунан келгендери 
балдарын бүтүндөй башка тилде окуткан, 
билим берүү мекемелерине, жеке тарбиялоочу, 
окутуучуларга күргүштөтө берип жатышат. 
Кыргыз тилиндеги бала бакчалар, окуткан 
мектептер да, класстар да азайып, бүтүндөй 
билим берүү орусчадан ооп англисче, арабча, 
кытайча, түркчө ж.б. тилдерде  жүргүзүлүп  
жатканы жалган эмес. Мамлекеттик тил деп 
макам берип, улуттук тилди өнүктүрөлү деп 
күйүп-бышканыбыз менен алсыз тосмону 
аркыраган суу жеп кеткендей эле кыргыз 
тилинин жээгин азыркы жашоо талабы, 

жогорудагы айтылган үйөр топон суу, 
жалбырттаган жалын болуп каптаган жараяндар 
жемирип жеп кетип, жылдан жылга тил жоголуу, 
жоюлуу, жардылануу абалына түшүп алды. 

Азыркы жаштар улуттук эмес, башка көп 
тил билгенди, компьютер билгенди, анан чоң 
кызматтарга көрүнбөгөн тепкичтер менен 
жеткенди, байлыкка туйтунганды  баатыроттук 
катары баалашат. «Ой, Тима крутой экен ээ. 
Тиги креслого таанышынын аркасынан жетип 
алды, байлыкты пара алып атып басып калды. 
Ээ-х, мен дагы кандай жолду тапсам!...» дешет.

Баалуулуктар алмашты. Кыздар да, «азыр 
күйөөгө тийип, кир когун жууп кор болгончо», 
эркектер үй-бүлөгө «аркандалып кор болгончо» 
бирөө менен бир  аз жашай коюшат да,  бир 
балалуу болот да ажырашып тынышат. Бири-
биринин мүнөздөрүнө чыдап,  ысыгына –күйүп, 
суугуна тоңуп, эки бакыр, бир тукур болуп, 
быгышып жашоо деген түшүнүк жок. Андан көрө 
аялдар машинага турмушка чыгышат, эркектер 
машинадан колукту алышат. Азыркынын 
жаштарын түйшөлткөн, көздөрүн кызарткан 
чоң проблемалар карьера, акча, машина, там, 
чет өлкөгө кетүү. Аларды да ар кимди ар кандай 
жолдор менен кылтакка түшүрүп, ар кыл 
башка алдамчылык жол менен табылган акчага 
алышат. Азыр эл үчүн, мекен үчүн эмгектенип, 
эмгегинен баар табуу түшүнүгү жок кокуй! 
Бардык жаштардын психологиясы «күндүк 
өмүрүң болсо, түштүгүнө жорго мин!», башкача 
айтканда, жашоо образынын өзү, турмуш-
тиричилик күнүмдүккө негизделип калды. 
Азыркы адамдардын (чоңунан кичинесине 
дейре) көпчүлүгүнүн ойлогону бедел таап, аны 
түбөлүк кармап жүрүү эмес, бир колдонулган 
шприцтей эле  бардык нерсени  эмне болсо 
да (бетпактык, эки жүздүүлүк, алдамчылык 
жана башка жолдор менен) өз пайдасына 
чечүү, утурумдук болсо да бийликке жетип, 
акча апчып, байлык кармап калуу. Бири –
бирин шыбоо, жамандоо, култуңдоо, күчсүзүнө 
күрүлдөө, күчтүүсүнө жылпыштоо ж.б. байыркы 
дөөлүк күч эмес, эсил кайран социализмдин 
нравалык-моралдык идеясы эмес, кадимки 
эле чөлдүн чөөсүнүн психологиясы, жорук-
жосуну, иш-аракеттери элдин калың катмарына 
сиңирилип бара жатат. Ар кимиси өзүнүкүн 
гана абсолюттук акыйкаттык санап, колунан 
келгендери, күчтүүлүгүн көрсөтсө, алы 

ТООДОЙ ЗАЛКАР ЭЛ, ТООДОЙ БИЙИК БОЛОТ
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жетпегендери белден ылдый тээп, бут тосуп 
чалып жыгууга өттү. 

Кыргыз эли тоолук эл болгондуктан тоодой 
залкарлык, эрктүүлүк, намыстуулук, ал тургай  
тоңмоюндук, бийиктик, тоонун ак карындай, 
суусундай тазалык, тунуктук, шарлык, чайыт 
күндөй мээримдүүлүк, кайрымдуулук, баёолук, 
энөөлүк,  жөнөкөйлүк, карапайымдык, 
жупунулук деген мүнөздөр, ушуга жараша 
жүрүш-туруш, адаттарды күтүү, өмүр сүрүү, 
жогоркуларды баа жетпеген баалуулук катары 
саноо күч эле. Азыркы заманбап, стандарт 
замандын каары, экономикалык кедеринен 
кетүүнүн кээри шамал учургандай айдап кетти. 
Элдин улуттук урку кетип, каада-салттын куту 
учуп, улуттук менталитет жешилип, деградация, 
тушу-тушунан ыдыроо жараяны жалбырттап 
каптап баратат. Буга жардамчы ачык эшик 
саясатынын шарданы менен башка элдердин 
(кытай, араб, корей, уйгур, түрк, ж.б) кыргыз 
жергесине каптап келип жатуусу, улутуна, 
уруусуна, сүйүү сезимдерине карабаган, жан 
сактоо үчүн аргындашуу аракеттери, жашоонун 
жан айласын издеп, улуттун колунан келген  
мыкты уул-кыздарынын Кыргызстандан кетип 
жатуусу!...

Жомоктой жашоосу бар токчулук, барчылык 
жыттанган Айылдар, элдин куту уялаган 
Элет жери баягы баалуулугун жоготуп, 
калдайган карыларын жоготуп, жаштары 
да, башы оогон жакка баса берүү процесси 
күчөдү. Техникалашкан замандын кесепети 
тийип, акыл-билимдерин жоготуп сабатсыз 
жана түркөй, аң-сезим, туюмдарын алдырып, 
жаманчылык кылуудан шүйшүнбөгөн темирдей 
суук жан дүйнөлүү болуп чыга келишкен 
жаштарыбыз сүкүт чалып жалгыздыкка 
чырмалып, компьютерди телмире тиктеп, дос, 
тууган туушкандан чочуп, үркүп, компьютер 
менен сырдашып, компьютер менен муңдашып, 
ар кимдин кадамын, такымын аңдып, кай 
жерден кимге  көө шыбасам, кандай жол менен 
байып жиберсем деген акылы жеткен чолок 
ойуна азгырылып алар жүрүшөт. 

Келин-кыздар «темирге тийип», чоңдорду, 
байларды «утурумдук сүйүп», чет элдикке 
башын байлап, балбан билек жаш жигиттер ар 
кимди тоноп, зордоп, криминал дүйнөлөргө 
«кызматка турушуп», акчасы барлардын 
камчысын чаап….., деги койчу. илгерки ыйман-
нарк каймактаган ыраатка тизилгендей турмуш 
азыр бузулуп, жин тийгендей жиниктирип,  
батмыйган боткодой эле  бозоруп кулгуп, 
кургуйга кулап бара жатат.

Тойчубай Үсөналиев,
окутуучу

СӨЗ НАРКЫ

Кыргыздар сөз баалаган жана таптаган калк 
келет. Айрыкча  улуу муун сөздүн  баалуулугун, 
сөздүн кереметин, сөздүн касиетин аздектеп 
сакташкан. Анткени сөз адамдын куралы.
Бул куралды тартып алуу да, энчилеп алуу  да 
мүмкүн эмес.  Тилекке каршы, доордун агымы  
менен ааламдашып  бараткан ушул тапта 
кыргыз элинин макалы, анын ичинен адамдын 
адеп-ахлагын айгинелеген сөз, сөзгө баа берүү, 
анын маанисин түшүнүү  өңдүү нерселер артка 
сүрүлүп бараткансыйт. Албетте бул чекиликти 
узартпоо керек. Анткени адамдын эмгеги  да 
сөз менен бааланат эмеспи. Төмөндө саясый 
илимдердин кандидаты, Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин журналистика кафедрасынын 
башчысы Бакыт Орунбековдун Сөз боюнча 
топтогон кыргыз макалдары.

Сөз баштаган эл баштайт.
Сөз башы ачуу болсо, аягы таттуу болот.
Сөз билүүчү адамдын ар сөзүндө бир тузак.
Сөз жүзүндө сүйүүдөн, ачык жек көрүү 

жакшы.
Сөз өзөгү макал.
Сөз келгенде кайнатаңдан тартынба.
Сөз келсе – де, аш келсе – же.
Сөз татымын билбеген – сөздү баалабайт.
Сөз угаарың болбосо, сүйлөбөгүн бекерге.
Сөзгө жараша сөз айтпаса, сөздүн атасы өлөт.
Сөзгө жараша сөз, суроого жараша жооп.
Сөзгө чоркок муштумун көрсөтөт.
Сөздү билген таап айтат, билбеген каап айтат.
Сөздүн ачыгы жакшы, жолдун жарыгы 

жакшы.
Сөздүн сөздөй баркы бар, отуз эки наркы бар.
Сөздүн кызуу темирдей ийилген учуру болот.
Сөздүн ток этээр жери бар.
Сөзү таттуунун көңүлү катуу.
Сөзү менен байыткан иши менен жарытпайт.
Сөзүн сыйлаганың, өзүн сыйлаганың.
Сөз чынынан бузулбайт.
Сөздү уга бил да, сүйлөйда бил.
Сөз бербеген адам -  сөмтүк адам.
Сөз укпаган бечел болот.
Сөзү өткүрдүн көзү өткүр.
Сөз  айласын билбеген, сүйлөй берет 

келжиреп
Кеп билген адам, көп билген адам.
Кепке кемтик болгуча, кеп билгенди ала жүр.
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ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ТАЖРЫЙБАЛАРЫНАН

Пенсия (латын сөзүнөн pensio – төлөм) - 
жашоонун негизги каражат булагы катары 
мамлекет же башка субъект тарабынан эмгекке 
жарамсыз жарандарга такай, ошондой эле өмүр 
бою берилүүчү төлөм. Ал эми пенсия курагы-
мыйзамда белгиленген пенсиялык куракка 
жеткен жарандар Пенсиялык Фондго пенсия 
дайындоо үчүн кайрылууга толук укук алган 
мезгили деп түшүнсө болот.

Ар бир мамлекет жарандарды пенсия 
менен камсыз кылуу жана пенсияга чыгуунун 
шарттарын өзү аныктайт. Мисалы 2017-жылы 
Латвияда курагы боюнча пенсияга 62 жаш жана 
9 ай толгондо чыга алышат. Бул эркектерге да 
аялдарга да тийешелүү курак. Анткени, Латвия 
Өкмөтү 2014-жылдын 1-январынан тартып 
пенсияга чыгуу курагын жыл сайын үч айга 
жогорулатып туруу жөнүндө чечим кабыл алган. 
Бул цифраны 2025-жылга 65 жашка чейин 
жеткирүү пландаштырылган

Латвияда курагы боюнча толук пенсия 
дайындоо үчүн эсептик камсыздандыруу иш 
стажы: 15 жылдан жогору болушу керек. Ал 

ЛАТВИЯДАГЫ ПЕНСИЯЛЫК КУРАК

эми 2025 жылга карата иш стажы 20 жылга 
жогорулайт.

Бирок, Латвиянын пенсиялык системасы  
кээ бир категориядагы жарандарга жеңил-
детилген шарттарда мөөнөтүнөн мурда 62 
жаш 9 айда пенсияга чыгуу каралган Аларга 
төмөндөгүлөр кирет:

• -45 жашка толгон эркек-лилипуттар, 
эркек-эргежээлдер (карликтер), көзу азиз 
эркектер, эмгек шарттары зыяндуу жана оор 
болгон башка жумуштарда иштеген аялдар.

• -49,5 жашка толгон аялдар-лилипуттар/
карликтер; көзү азиздер.

• -57 жашка толгон майып баланы багып 
чоңойткон жана беш жана андан көп бала 
төрөгөн аялдар.

• -59,5 жашка толгон эмгек шарттары 
зыяндуу жана оор болгон башка жумуштарда 
иштеген эркектер; эмгектин өзгөчө 
шарттарында иштеген аялдар; өмүр бою майып 
деп табылган аялдар.

• -Эмгек стажы 30 жылдан ашкан эркектер 
жана аялдар.

Латвиядагы орточо пенсия камсыздандыруу 
стажына байланыштуу болот. Минималдуу 
пенсия 250 еврого теңдештирилген. Бүгүнкү 
күндө Латвиянын пенсионерлери 250 
евро орточо пенсия алышат (17500 рубль) 
Максималдуу пенсия -800 лат (52000 рубль). 
Латвия мамлекетиндеги орточо эмгек акынын 
көлөмү 484 лат (31460 рубль) түзөт.

Латвия – унитардык мамлекет. Конститу-
циясы 1922-жылы 15-февралда кабыл алын-
ган. Башкаруу формасы – парламенттик рес- 
публика. Мамлекет башчысы – президент, аны 
парламент 4 жылга шайлайт. Мыйзам чыгаруу 
бийлигинин жогорку органы – бир палата-
луу парламент Сейм. Пропорциялык система 
партиялык тизме менен 4 жылга шайланып, 
100 депутаттан турат. Аткаруу бийлигин  
премьер-министр жетектеген министрлер ка-
бинети ишке ашырат. Латвияда көп партия- 
луу саясий система орун алган.
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ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДҮН ТАЖРЫЙБАЛАРЫНАН

Норвегия –дүйнөдөгү социалдык системасы 
жетишерлик ачык-айкын жана либералдуу өл-
көлөрдүн бири болуп саналат. Бул Норвегияны 
баарына белгилүү кылган мигранттарга 
төлөнүп берилүүчү жөлөкпул системасына эле 
байланыштуу болбостон жана да пенсиялык 
мыйзамдардын жакшы иштегендигинде.

Норвегияда жашаган жарандар эркек, аял 
экендигине карабай курагы боюнча пенсияга-67 
жашка толгондо гана чыгышат.

Норвегия дүйнөдөгү пенсиялык система 
боюнча пенсионерлерге жогорку деңгээлдеги 
ыңгайлуу шарттарды түзүп берген алдыңкы 
өлкөлөрдун катарында тургандыгы бекеринен 
эместир. Ишкана, мекемелерде иштегендер 
мөөнөтүнөн мурда 62 курагында чыгууга 
укуктуу.

Норвегиянын пенсиялык система 3 бөлүктөн 
турат:

ПЕНСИЯЛЫК "ОЧКОЛОР"

1.Базалык бөлүк
2.Атайын бөлүк
3.Жөлөкпул пакети
Пенсиянын кыскартылган базалык бөлүгүн үч 

жылдан көп камсыздандыруу төлөмдөрүн төлө-
гөн Норвегия жарандыгын алган бардык адамдар 
ала алышат.  А эгерде Европа Союздугуна кирбе-
ген башка өлкөлөрдөн келген болсо, анда Норве-
гияда сөзсүз бир жыл иштеген болушу керек.

Норвегияда туруктуу жашоого уруксаты 
жок мигранттар да пенсиянын кыскартылган 
базалык бөлүгүн алууга укугу бар. Ал эми 
пенсиянын толук базалык бөлүгү 40 жыл эмгек 
стажы бар жарандарга берилет.

Пенсиянын базалык бөлүгүн дайындоодо 
жалпы төлөнгөн камсыздандыруу төлөмдөрдөн 
тышкары пенсионердин үй-бүлөлүк статусу да 
эске алынат. Эгерде пенсияга чыгып жаткандын 
багуусунда адамы бар болсо 50 пайыз кошумча 
акча төлөнөт. Үй-бүлөдөгү жубайлардын 
экөөсү тең пенсионер болгон болсо, алардын 
пенсиясынын көлөмү 85 пайызга  чейин 
азайтылат.

Пенсиянын экинчи атайын бөлүгү иштеген 
мезгилдеги анык келип түшкөн “пенсиялык 
очколор” аталган кирешелердин негизинде 
түзүлөт. Эгерде жарандын жылдык кирешеси 3 
же андан көп жыл ичинде ортодон ашкан болсо, 
ал пенсиянын атайын бөлүгүн алса болот. Эң 
көп “пенсиялык очколорду” чогулткандар, 
көбүнчө бир жылдык эмгек акысы орточодон 
алты эсе жогору эмес жарандар. Норвегиялык 
жарандын тапкан кирешеси орточодон он эки 
эсе ашык болсо, пенсиянын атайын бөлүгүн 
албайт. Анткени ал өзүнө жетиштүү пенсиялык 
топтоолорду топтоого жетишкен болот.

Жөлөкпулга кошумча пенсия алгандар гана 
укуктуу. Жөлөкпул жана кошумча пенсиянын 
жалпы суммасы бир жылдык орточо айлык 
акыдан 1,94кө аз болбошу керек            

Норвегиянын улгайган тургундарына 
пенсиядан тышкары да бир нече жеңилдиктер 
берилген Эгерде пенсиянын жалпы суммасы 
керек болгон деңгээлге жетпей калган 
болсо, пенсионер салык кирешеси жана 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
бошотулат же болбосо пенсиясынан 55 
пайыздан жогору эмес кармалат. Ага кошумча 
пенсия салыкка кармалган сумманы жыл сайын 
индексацияланып турушун камсыздайт.

Норвегия – унитардык мамлекет. Башкаруу 
формасы – конституциялык-парламенттик 
монархия. Мамлекет жана өкмөт башчысы –  
король. Мыйзам чыгаруу бийлигинин 
жогорку органы – эки палаталуу парламент 
Стортинг. Аткаруу бийлигин премьер-министр 
баштаган өкмөт ишке ашырат. Негизги саясий 
партиялары: Норвег жумушчу партиясы, 
Прогресс партиясы, Консервативдик партия, 
Социалисттик солчул партия, христиандык-
демократиялык партия жана башка.
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ  
КЫРГЫЗСТАНА БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

Интервью с начальником управления персонифицированного учета  
Социального фонда Кыргызской Республики Ж.К. Дуйшембиевой

Вопрос: Жыпара Камытовна, расскажите о пре-
дыстории системы персонифицированного учета 
человека, о так называемом персональном учете 
граждан с уникальной записью впервые в Кыргыз-
стане начатым Социальным фондом Кыргызской 
Республики. 

Ж.К.: Спасибо. С удовольствием расскажу о дан-
ной системе. После становления Кыргызстана не-
зависимым государством Социальный фонд под 
руководством на тот момент Председателя Учкем-
пировой Розы Мавлетовны один из первых в постсо-
ветском пространстве произвел реформу пенсион-
ной системы путем создания и внедрения системы 
персонифицированного учета. При создании учи-
тывался опыт передовых стран, где социальное 
страхование основывалось на страховом принципе. 
По страховому принципу пенсия рассчитывается от 
уплаченных страховых взносов, тогда и возникла 
необходимость создать персональный учет.

Персонифицированный учет был реально вве-
ден в ноябре 1997 года, и Кыргызстан стал одним из 

первых среди стран СНГ, внедрившим персонифици-
рованный учет. Данная система успешно развивает-
ся, используется Социальным фондом в пенсионном 
и социальном страховании и служит ядром инфор-
мационной системы Социального фонда.

Вопрос: Расскажите о наиболее запомнившихся 
моментах на пути развития системы персонифи-
цированного учета.

Ж.К.: Таких моментов было много. Развитие сис- 
темы было само по себе интересным и насыщен-
ным, на каждом этапе были свои определенные 
трудности, которые преодолевались с каждым ша-
гом на пути к совершенствованию.  

Нас не раз посещали первые лица нашего госу-
дарства для ознакомления с нашей системой, вру-
чение первого удостоверения социальной защиты. 
Сегодня с большой гордостью можно сказать что 
Кыргызстан и здесь опередил многих среди стран 
СНГ.

В то время, наше управление располагалось в 
малогабаритной 3-х комнатной квартире на прос- 
пекте Молодой Гвардии, где в маленькой конторе  
делалась огромная работа.    

Вопрос: Результаты данной реформы многим 
знакомы, но на этом длинном пути были, наверное, 
и свои трудности?

Ж.К.: Конечно не без этого, ведь эта система в 
нашей республике была новшеством. Чтобы заре-
гистрировать гражданина и выдать ему удостове-
рение социальной защиты с номером, мы ходили по 
домам, дворам, рынкам. Мы рассказывали о новой 
системе, о перспективах, и многие, надо сказать, не 
понимали на тот момент, как можно в одном месте 
получать информацию о своей деятельности, и тем 
самым облегчить себе жизнь при оформлении пен-
сии в будущем.

Первые 500, 5000, 10000, 1000000 зарегистриро-
ванных в базе данных персонифицированного уче-
та граждан – мы праздновали, как свои личные до-
стижения. Хотя с другой стороны перед нами была 
задача выполнить обязательства по правитель-
ственной программе, т.е. увеличить охват граждан 
персонифицированным учетом. Как было сказано 
уже, специалистам персонифицированного учета во 
всех регионах приходилось ходить по домам, база-
рам и собирать заявления на социальную защиту.

Это позже к нам подключили Государственную 
налоговую службу при ПКР, Фонд обязательного 
медицинского страхования при ПКР, Фонд занято-
сти при Министерстве труда и социальной защиты 
КР, которым требовалось зарегистрировать своих 
клиентов для создания ведомственных баз данных. 
Тогда то количество зарегистрированных граждан 
возросло уже тысячными темпами. Еще позднее 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Жыпара Дуйшембиева,  
начальник управления
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были подключены паспортные столы, Министер-
ство образования КР и другие государственные, 
коммерческие организации. Таким образом, роль 
ПИН постепенно расширялась и охватила респуб- 
лику в целом.

Вопрос: Какие районы отличились во внедрении 
данной системы?

Ж.К.: В то время были созданы отделы персо-
нифицированного учета на областном уровне, где 
работали по 6-8 человек. Все были обеспечены пер-
сональными компьютерами, и проходили обуче-
ние с выдачей сертификата. Поставленные задачи 
выполнялись одновременно во всех областях. Все  
районные специалисты, и прежние, и нынешние 
внесли свой вклад в создание этой системы.

Конечно, были и лучшие, ведь мы работали уже 
в информационном поле, где четко прослеживают-
ся и достижения, и отставания.

Особенно хочу отметить тех самых первых 
специалистов - это Келгенбай уулу Ильяз (Исс-
Куль. обл.), Канина Л.А. (г. Бишкек), Исакова Т.  
(г. Бишкек), Исмаилов Э. (Талас.обл.), Узакбаев А.У. 
(Ош. обл.),  Адиева А. (Дж-Абад.обл.). Многие из 
них и сейчас работают в системе, и знают ее из-
нутри. Есть и руководители, которые внесли свой 
вклад в создание системы персонифицированного  
учета - это особо , хочу отметить - Первый заме-
ститель Председателя М. Ирсалиев, руководитель  
аппарата - Б. Ишеналиев.

Нельзя не отметить и головное управление 
персонифицированного учета, так сказать мозго-
вой, организационный центр, где система начина-
ла свой путь, где трудились лучшие программисты, 
программный продукт которых работает уже 20 
лет, технические специалисты, обеспечивавшие 
бесперебойную работу и сетевую оснастку, специ-
алисты, занимавшиеся тестированием программ, 
обработкой информации. Все они обучали, коор-
динировали работу и всячески помогали специа-
листам районного уровня. Если выделить, то это  
Арзыбаев А.А., Чернова Н.И., Бурцева М.К.,  
Савченко И., Серенков Павел и другие 

Начав работать в первые годы становления 
системы, продолжают работать и сейчас в управ-
лении Г.Байтикова, Б.С.Алиева, Б.К.Асыгалиева,  
Б.Дж.Садыгалиева, М.Б.Багышбекова. 

Для того чтобы система заработала, мы вклады-
вали не только ум, силы, энтузиазм, но и душу.      

Вопрос: Наверное, персонифицированный учет 
развит во всем мире?

Ж.К.: Это в мировой практике давно существу-
ет. Разные миссии, которые сотрудничали с Соци-
альным фондом Кыргызской Республики, особо 
отмечали тот факт, что в Кыргызстане есть пер-
сонифицированный учет, и каждый гражданин в 
зависимости от своего вклада получает пенсию. 
Видели, изучали и давали хорошую оценку. В раз-
работке программного обеспечения с нами работа-
ли немецкие эксперты , т.е. при создании системы 
применялся опыт зарубежных стран. 

Уникальный номер, который идентифицирует 
запись, впервые был применен в Кыргызстане в  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Гульзат Байтикова,  
заместитель начальника управления

Сотрудники управления 
персонифицированного учета

Аман Абдылдаев

Уулжан Тургунбаева
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Социальном фонде. Наш ПИН, наш опыт, наша  
система послужили основой для создания базы 
данных многих министерств и ведомств. И наш 
ПИН – это не только личный страховой счет  
застрахованного лица, но имеет и другие право-
вые статусы.    

Вопрос: Значит, Вы с гордостью можете ска-
зать, что ПИН гражданина, который выдается с 
рождения, было начинанием Социального фонда?

Ж.К.: Верно замечено. Это многолетний, кропот-
ливый труд в целом Социального фонда, в том чис-
ле меня и моих коллег, непосредственно положив-
ших свои силы в эту деятельность.

Вопрос: И напоследок. Какие основные достиже-
ния есть сегодня, какие преимущества есть у граж-
дан, связанные с персонифицированным учетом?

Ж.К.: Эта система создана с перспективой на бу-
дущее. На сегодняшний день при наличии незначи-
тельных недостатков, система успешно функцио-
нирует.

Вторая страховая часть пенсии назначается с 
1996 года на основе базы данных централизованно 
по данным личного страхового счета, куда сведения 
об уплате страховых взносов поступают ежемесяч-
но от работодателей в разрезе каждого работника. 
Эта система помогает планировать, производить 
аналитический расчет, прогноз, вести статистику.

Главное преимущество – это внедрение с 2010 
года Государственного накопительного пенсион-
ного фонда, и выплата пенсионных средств граж-
дан с учетом инвестиционного дохода с 2013 года. 
Думаю, основой для внедрения и выплаты Государ-
ственного накопительного пенсионного фонда по-
служил именно персонифицированный учет.

Вопрос: В перспективе, какие новшества ожида-
ются или какие планы на ближайшее будущее?

Ж.К.: В Концепции развития системы пенсион-
ного обеспечения Кыргызской Республики предус-
матривается совершенствование структуры пер-
сонифицированного учета. На этом основании, на 
региональном уровне были созданы  отделы пер-
сонифицированного учета, то есть в каждом райо-
не в будущем, чтобы были свои информационные 
отделы, где все бумажные документы вводятся в 
базу данных в одном месте. Это сведения и по части 
доходов, платежей, назначения и выплаты пенсии 
и др. Это специалисты, которые непосредственно 
не контактируя с гражданами и плательщиками, 
создают при этом базу данных для всех отделов. 

В будущем планируется информирование 
граждан о состоянии их личных страховых счетов 
в режиме on-line, то есть, чтобы граждане имели 
возможность доступа к своим личным страховым 
счетам в режиме реального времени. 

Таким образом, все государственные услуги, 
оказываемые Социальным фондом, должны быть 
сконцентрированы на системе персонифициро-
ванного учета, и как можно максимально исполь-
зоваться в целях автоматизации всех процедур и 
функций в Социальном фонде.

Беседовала "Пенсия"

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бактыгуль Садыгалиева, Нурзия Адамова,  
Бурма Асыгалиева

Элмира Джумалиева, Махабат Багышбекова

Улан Исаков
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ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ  
ПЕНСИОНЕРОВ ВВЕДЕН НОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
ИНДЕКСАЦИИ СТРАХОВЫХ ЧАСТЕЙ ПЕНСИИ

В соответствии со статьей 3 Закона 
Кыргызской Республики «О гарантированных 
государственных минимальных социальных 
стандартах» от 26 мая 2009 года № 170 
прожиточный минимум - стоимостная 
оценка минимального набора материальных 
благ и услуг, равных по величине 
стоимости минимальной потребительской 
корзины, необходимых для обеспечения 
жизнедеятельности человека и сохранения 
его здоровья, а также суммы обязательных 
платежей и сборов (взносов).

Статьей 17 вышеуказанного Закона 
установлено, что прожиточный минимум 
предназначается для  определения 
направлений социальной политики и 
осуществления мер по социальной поддержке 
населения, анализа и прогнозирования уровня 
жизни населения,  обоснования минимальных 
государственных трудовых гарантий.

Согласно статье 18 данного Закона 
в зависимости от целевого назначения 
прожиточный минимум подразделяется на 
следующие виды:

- на душу населения;
- по основным социально-демографическим 

группам населения: 
а) взрослое население трудоспособного 

возраста;
б) взрослое население нетрудоспособного 

возраста (пенсионеры);
в) дети в возрасте до 18 лет (дети делятся 

на четыре возрастные категории, и у каждой 
свой показатель).

В соответствии со статьей 19 Закона 
в структуру прожиточного минимума 
входит стандартный набор товаров, услуг 
и расходов по обязательным платежам и 
сборам, удовлетворяющий потребности 
человека на минимально допустимом уровне 
и обеспечивающий его жизнедеятельность:  
продукты питания,  непродовольственные 
товары, услуги,  расходы по обязательным 
налогам, платежам и сборам.

Необходимо отметить, что определение 
стоимостной величины прожиточного 
минимума в компетенцию Социального фонда 

Кыргызской Республики не входит.
Прожиточный минимум исчисляется 

в целом по республике и регионам 
уполномоченным государственным органом 
статистики ежеквартально.

Методика исчисления величины 
прожиточного минимума,  структура,  
химический  состав и энергетическая ценность 
минимального набора продуктов питания 
для  основных социально-демографических 
групп населения Кыргызской Республики 
утверждена Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении 
структуры прожиточного минимума для 
основных социально-демографических групп 
населения Кыргызской Республики» от 6 
ноября 2009 года № 694. 

В соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики  пенсии, социальная 
помощь в соответствии с экономическими 
возможностями государства обеспечивают 
уровень жизни не ниже установленного 
законом размера прожиточного минимума.

Насущной проблемой в пенсионной системе 
Кыргызской Республики является вопрос 
доведения размеров пенсии до прожиточного 
минимума, а также решение проблемы борьбы 
с бедностью. Так, количество пенсионеров, 
получающих пенсии ниже ПМП  в 2016 году 
составляло 259,0 тыс. чел. (42%), выше ПМП – 
355,8 тыс. чел. (58%), тогда как в 2010 году это 
соотношение составляло 77,5% и 22,5 %, что 
позволило 150 тыс. человек улучшить уровень 
пенсионного обеспечения и сократить среди 
них бедность.

В целях обеспечения дальнейшей под-
держки жизненного уровня пенсионеров, уси-
ления страховых принципов введен новый 
механизм индексации страховых частей пен-
сий, ориентированный на уровень инфляции 
и рост средней заработной платы в экономи-
ке, предусмотрена индексация накопленных 
взносов граждан на личных страховых счетах 
на уровень инфляции. В целях социальной 
поддержки уязвимых групп населения, пен-
сии инвалидов I группы доводятся до прожи-
точного минимума пенсионера. 
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ЧЕМ МЕНЬШЕ РАЗМЕР ВНОСИМЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ РАЗМЕР СП2

ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА
Так, с 1 октября 2017 года произведена 

индексация пенсий по новым нормам:  
базовая часть пенсии устанавлена в размере 
1780 сомов, или повысилась на 280 сомов, 
страховая часть пенсии  проиндексирована 
на коэффициент индексации 1,05. Поскольку 
для низких размеров пенсий размер 
индексации получается незначительный, при 
повышениях предусматривался минимальный 
порог повышения не менее роста величины 
прожиточного минимума пенсионера за 
предыдущий год. В октябре 2017 года был 
установлен минимальный порог  в сумме 240 

До вступления в действие Закона 
Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному 
страхованию» в редакции от 19.03.2015года 
№60 ставки тарифов страховых взносов 
для крестьянских (фермерских) хозяйств 
без образования юридического лица были 
установлены в размере базовой ставки 
земельного налога на текущий год в среднем 
по республике 315 сом в год. Внесенные 
суммы страховых взносов распределялись 
между трудоспособными членами хозяйства в 
зависимости от трудового вклада и заносились 
на личный страховой счет каждого.

До настоящего времени практически всю 
нагрузку по социальному страхованию несет 
на себе организованный сектор экономики 
(хозяйствующие субъекты и бюджетные 
организации), составляя всего чуть более 
половины занятого населения республики 
(около 53%), они осуществляют 96% 
поступлений страховых взносов в Социальный 
фонд. Такой разрыв в поступлении страховых 
отчислений объясняется главным образом 
тем, что работающие в организованном 
секторе экономики платят страховые взносы 
в размере 27,25% от фонда оплаты труда 
ежемесячно, тогда как КФХ платят от базовых 
ставок земельного налога. Следует отметить, 
что базовая савка земельного налога как была 
установлена в 2005 году в среднем 315 сом за  
пашни орошаемые в расчете на 1 га с тех пор 
так и не менялась. 

сомов, что позволило более 61% пенсионеров 
получить существенную индексацию с учетом 
базовой части пенсии. На что было направлено  
средств Пенсионного фонда более 550 млн. 
сомов. 

По итогам перерасчета средний размер 
пенсии по республике увеличился на 516 сомов 
и по предварительным данным составил 5517 
сомов или 118% к прожиточному минимуму 
пенсионера. Общая дополнительная 
потребность на повышение пенсий с 1 октября 
2017 года составит 981,0 млн. сомов.

Для решения указанных проблем, 
изменения в тарифной политике социального 
страхования были направлены на усиление 
страховых принципов в пенсионной системе, 
повышение ее справедливости по отношению 
к различным категориям застрахованных 
граждан, повышение ее эффективности 
через минимизацию перераспределительных 
моментов и решение проблемы актуарной 
несбалансированности пенсионной системы. 
Все это должно было обеспечить финансовую 
устойчивость пенсионной системы, как в 
настоящем, так и в перспективе. Кроме того, 
введенные нормы должны были способство-
вать выведению из состава КФХ ее номиналь-
ных членов, реально занятых в других секто-
рах экономики, а также создать предпосылки 
для формирования поведенческой модели 
социальной ответственности у населения за 
свою собственную судьбу.

Так, в соответствии с Законом КР «О тарифах 
страховых взносов по государственному 
социальному страхованию» (в ред. от 19.03.2015 
года № 60) для сельских производителей 
были установлены ставки от среднемесячной 
заработной платы (СМЗ).

Однако, ставки тарифов страховых 
взносов, установленные от СМЗ, оказались 
существенным бременем для КФХ. Что вызвало 
массу недовольств и нареканий с их стороны,  
неоднократные обращения в Правительство 
КР, в Жогорку Кенеш КР.

В связи с чем, были внесены изменения 
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в Закон  КР «О тарифах страховых взносов 
по государственному социальному 
страхованию» в редакции от 05.01.2017г. № 2 
и от 29.06.2017г. № 112 в части установления 
ставок тарифов страховых взносов для 
крестьянских фермерских хозяйств без 
образования юридического лица, для членов 
сельскохозяйственных кооперативов в 
размере базовых ставок страховых взносов, 
которые аналогичны базовым ставкам 
земельного налога. С другой стороны, участвуя 
в системе пенсионного страхования даже 
такими незначительными суммами, данные 
граждане приобретают страховой стаж и право 
на базовую пенсию в полном размере, что 
способствует иждивенческим настроениям 
при реализации права на пенсию. 

Сегодня сельские товаропроизводители 
производят уплату страховых взносов в 
размере базовой ставки земельного налога 
в среднем около 36 сомов в месяц при уплате 
плательщиком в организованном секторе в 
среднем 3100 сом. Доля их в экономике страны 
с учетом индивидуальных предпринимателей 
достаточно значительная (более 30%), однако 
в системе пенсионного обеспечения взносы от 
них составляют 3% от всей суммы поступлений 
страховых взносов.

Пенсионная система должна обеспечивать 
право каждого гражданина в зависимости 
от вклада в пенсионный фонд, поэтому при 
назначении пенсии страховая часть пенсии 
(СП2) у членов КФХ при стаже 25 лет составит 
до 92сома, тогда как у организованного 
сектора 8560 сомов (при условии уплаты 
вышеуказанной суммы с учетом роста 
заработной платы). Т.е. чем меньше размер 
вносимых страховых взносов, тем меньше 
размер СП2. В результате, около 98% пенсии 
сельхозпроизводителя при назначении 
составляет базовая часть и компенсационные 
выплаты.

Мировой опыт показывает, что существуют 
разные варианты решений вопросов 
пенсионного обеспечения аграрного сектора, 
и продиктованы они национальными 
традициями.

В Польше, есть отдельный фонд для 
фермеров, собственников земель и членов 
их семей. Участие в пенсионном страховании 
обязательно, но для малых фермерско-

крестьянских хозяйств добровольно. 
Работники фермерских хозяйств участвуют в 
общем обязательном пенсионном страховании. 
Пенсионное страхование фермеров дает 
те же права, что и при общем пенсионном 
страховании. 6% расходов системы 
обязательного пенсионного страхования 
фермеров финансируются из страховых 
взносов и 94% из государственного бюджета.

В Грузии установлена система бюджетных 
пенсий, финансируемая из государственного 
бюджета. Если пенсионер попадает в 
категорию риска, то дополнительно он 
получает социальное пособие по бедности, 
что зафиксировано в законе «О социальной 
помощи».

В странах СНГ сельхозпроизводители 
включены в общую государственную 
пенсионную систему, к которым применяются 
незначительно пониженные ставки 
тарифов страховых взносов по сравнению с 
общеустановленными. Пенсии финансируются 
из страховых взносов, а дефицит покрывается 
за счет государственного бюджета. 

На основании вышеизложенного, 
проблема пенсионного обеспечения 
сельхозпроизводителей остается нерешенной, 
в связи с чем, Социальный фонд Кыргызской 
Республики работает над совершенствованием 
тарифной политики государственного 
социального страхования для сельских 
производителей.

ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА
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ГНПФ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.12.2017г.

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

1 ГКО 2 года 730 дн. 9,48-18,00 4 300 362 267,87
2 ГКО (3 года) 1095 дн. 11,00-17,50 2 383 515 374,66

15,72 27 849 000,00
3 ГКО (5 лет) 1825 дн. 14,87-20,00 2 791 339 365,64
4 ГКО (7 лет) 2555 дн. 16,00-18,00 987 328 923,05
5 ГКО (10 лет) 3650 дн. 18,49-18,50 758 468 520,76

Всего в ГЦБ 11 248 863 451,98
№    

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

1 Банк №1 365 8,00-10,00 55 000 000,00
2 Банк №2 365 10,80-11,90 144 000 000,00
3 Банк №3 365 8,00-10,00 377 000 000,00
4 Банк №4 365 8,00-9,80 81 000 000,00
5 Банк №5 365 12,00-12,5 100 000 000,00
6 Банк №6 365 10,50-10,80 252 000 000,00
7 Банк №7 365 8,10-10,30 450 000 000,00
8 Банк №8 365 9,50-10,10 169 000 000,00
9 Банк №9 365 8,30-10,80 125 000 000,00

10 Банк №10 365 8,00-8,10 65 000 000,00
11 Банк №11 365 8,00 6 000 000,00

Всего в депозитах коммер.банков 1 824 000 000,00
Всего средств в ГЦБ и депозитах : 13 072 863 451,98

Остаток по счету ГНПФ 
1350108024055349-Айыл Банк 10 314 310,42

Остаток по счету ГНПФ 
1350108021998242-Айыл Банк 75 456 128,56

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021451-РСК Банк 202 326 222,10

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021552-РСК Банк 16 899 995,30

Остаток по счету доходов 
ГНПФ 1299004140020845-РСК 
Банк

69 396 564,54

Остаток по счету расходов 
ГНПФ 1299004140020946-РСК 
Банк

792 462,39

Текущий счет ГНПФ в НБКР 
1013890100000738 600,06

Итого на счетах: 375 186 283,37
ВСЕГО активов: 13 448 049 735,35
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для исчисления страховых взносов в соответствии со статьей 14-1 Закона 
КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному 

страхованию"   (в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)
(сомов)

Для плательщиков страховых 
взносов (за исключением пла-
тельщиков, предусмотренных 

пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Зако-
на Кыргызской Республики "О 
тарифах страховых взносов по 

государственному социальному 
страхованию" (в редакции Зако-

на КР № 112 от 29.06.2017 г.)

Для плательщиков, установлен-
ных пунктами 2 и 2-1 статьи 6 

Закона Кыргызской Республики 
"О тарифах страховых взносов 

по государственному социально-
му страхованию"  

(в редакции Закона КР № 112  
от 29.06.2017 г.)(*)

Среднемесячная заработная 
плата за 2016

на период с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года

Среднемесячная заработная 
плата за 2016 год без учета 

предприятий на которых сред-
немесячная заработная плата 

превышает ее среднереспубли-
канский уровень на 50%

на период с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2018 года

Кыргызская Республика 14 847 10 693
Кыргызская Республика  
(без Кумтора)

14 218  -

Иссык-Кульская область 19 800 9 972
Иссык-Кульская область  
(без Кумтора)

10 829  -

Ак-Суйский район 10 104 10 014
Жети-Огузский район 59 969 9 533
Жети-Огузский район  
(без Кумтора)

9 632  -

Иссык-Кульский район 9 883 9 808
Тонский район 10 555 10 178
Тюпский район 9 527 8 998
г. Каракол 11 963 10 250
г. Балыкчы 13 060 10 769
Джалал-Абадская область 13 277 10 351
Ала-Букинский район 17 718 8 936
Базар-Коргонский район 8 974 8 705
Аксыйский  район 9 154 8 723
Ноокенский район 14 092 9 240
Сузакский район 9 237 9 207
Тогуз-Тороуский район 14 973 14 528
Токтогульский район 11 570 11 129
Чаткальский район 21 644 11 723
г. Джалал-Абад 13 470 11 776
г. Таш-Кумыр 14 267 9 735

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СТАТИСТИКА
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СТАТИСТИКА
г. Майлуу-Суу 12 053 11 977
г- Кара-Куль 22 547 11 598
Нарынская область 13 991 11 947
Ат-Талинский район 11 201 10 562
Ат-Башынский район 13 278 12 566
Жумгальский район 11 421 10 703
Кочкорский район 11 366 10 630
Нарынский  район 13 053 11 865
г. Нарын 17 980 13 885
Баткенская область 10 093 9 707
Баткенский район 8 143 8 143
Лейлекский  район 10 259 9 857
Кадамжайский  район 9 155 8 722
г.Баткен 13 250 12 610
г. Сулюкта 8 187 7 925
г.Кызыл-Кия 10 952 10 678
Ошская область 9 950 9 589
Алайский район 11 563 11 306
Араванский район 8 630 8 410
Кара-Сууский район 9 536 9 229
Ноокатский район 9 362 8 995
Кара-Кульжинский район 11 230 11 096
Узгенский район 9 744 9 422
Чон - Алайский район 13 780 12 115
Таласская область 10 625 9 457
Кара-Бууринский район 9 120 8 757
Бакай-Атинский район 9 115 9 073
Манасский район 9 013 8 853
Таласский район 10 735 9 470
г. Талас 12 899 10 477
Чуйская область 12 554 9 620
Аламудунский район 14 622 9 583
Ысык-Атинский район 10 883 8 766
Жайылский район 11 980 9 351
Кеминский район 17 035 9 314
Московский район 10 012 9 770
Панфиловский район 12 594 9 537
Сокулукский район 12 533 9 746
Чуйский район 9 919 9 715
г. Токмок 12 044 11 239
г. Бишкек 18 185 11 956
г. Ош 13 008 10 602

(*) - для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих налоги на основе специального налогового режима путем 
приобретения добровольного патента (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от сдачи в 
аренду движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара с 
контейнера, в павильонах, в киосках;

- для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынках путем 
реализации товара с лотков, торговых мест.

Примечание: Данные по СМЗ согласно Закону Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному 
социальному страхованию», представлены Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики. 
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НАСТРОЕНИЕ

НОВЫЙ ГОД СОБАКИ

Овен
Будешь оставаться в центре 

внимания на протяжении 
всего года. В этом году следуй 
за своей мечтой, меняй 
место работы, отправляйся в 

путешествие. Судьба благосклонна к тебе, а 
Собака будет охранять весь год. Наслаждаться 
одиночеством не получится — любовные или 
дружеские отношения будут преследовать 
постоянно, но в финансах будет поспокойней 
— особой прибыли не будет. Обрати внимание 
на середину лета, это период будет решающим 
для будущего. 

Телец
Тельцы могут смело 

планировать большие 
покупки. Этот год 
принесет удачу на 
финансовом поприще. 
Но для этого придется 

много работать, вознаграждение наступит 
ближе к осени. Осторожно заводи отношения 
с новыми людьми, которые имеют отношение 
к твоей работе. Появится много завистников. 
В любви будет спокойно, новых отношений 
не жди, скорее всего восстановятся старые. 
Обрати внимание на себя и саморазвитие. 

Близнецы
В этом году решится судьба 

твоих отношений со второй 
половиной. Всё закончится 
свадьбой или трагическим 
расставанием. Максимально 
поддерживайте друг друга, тогда 

все трудности получится обойти и судьба 
наградит вас неожиданным романтическим 
приключением. Первую половину года 
придется тяжело работать, результаты 
появятся не ранее октября. Но они буду 
ошеломительными! Не бойся сменить работу 
в этом году, для Близнецов она идет под 
знаком мудрости, ищи свое предназначение и 
воплощай самые невероятные идеи. 

Рак
Год спокойствия и 

умиротворения наступает 
для обладателей этого 
знака. Карьера и любовные 
отношения будут идти плавно, 

никаких кризисов и радикальных решений. 
Особую роль сыграют близкие и друзья, в этом 
году им можно доверять. Новые отношения 
лучше завязывать в первой половине года, во 
второй займись реализацией старых планов. 
Если в первые три месяца тебе предложат 
рисковую идею — хватайся за нее обеими 
руками! Риск для Раков более чем оправдан в 
этом периоде. 

Лев
Самый удачный месяц в 

этом году — декабрь. Именно 
в конце года жди новых 
предложений в карьере. 
Любовные отношения будут 

бурными и запоминающимися. Одинокие 
Львы восстановят отношения, а семейные 
возродят былую страсть. Экспериментировать 
нужно обязательно, новые идеи черпай из 
всевозможных источников и сразу воплощай. 
Надейся на собственную интуицию. 

Дева
Первая половина года 

окажется очень сложной. 
Лучше сосредоточиться 
на работе и поменьше 
обсуждать проблемы с 
коллегами. Успех придет 

нескоро и только к целеустремленным 
и терпеливым Девам. Будь осторожен с 
начальством, если хочешь повышения — не 
бойся сказать об этом, риск будет оправдан. 
Дружба в этом году приобретет новый, 
романтический смысл, а старые отношения 
получится возродить с ещё большей 
силой. В семье постарайся раскрыть свою 
чувственность и эмоциональность, это 
поддержит твоего партнера в трудный период. 
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НАСТРОЕНИЕ

Весы
Этот год будет направлен в 

сторону обучения и стремле-
нию к чему-то новому. Займись 
тем, о чём давно мечтал, запи-
шись на курсы, отправляйся в 
путешествие. Сфокусироваться 

на карьере лучше в июне, планировать траты 
и финансы — в ноябре. В романтических отно-
шениях ожидай новых ощущений. Даже если 
у тебя и твоего партнера длительное время 
всё шло по плану, то теперь отношения напол-
нят кураж и новые впечатления. Работа будет 
приносить много неудовлетворения, но тут 
постарайся сохранить спокойствие. Стабиль-
ность принесет результат ближе к концу года.

 
Скорпион
Четко определись с це-

лями на этот год. Только 
дисциплина и самокон-
троль помогут добиться 
успеха. Не рискуй, избегай 

конфликтов и сохраняй спокойствие в любой 
ситуации. Новые проекты лучше начать в ноя-
бре или позже, это же касается смены работы 
и места проживания. Зато любви и романтики 
у Скорпионов будет с избытком. Если в первой 
половине года получится отправиться в путе-
шествие, даже в небольшую командировку, 
внимательно присмотрись к окружающим — 
среди них может оказаться человек, который 
кардинально изменит твою карьеру. 

Стрелец
Больше внимания 

удели отношениям, чем 
работе. Это касается любви, 
дружбы и даже отношений с 
родственниками. Возможны 

небольшие трудности, которые получится 
решить только после долгих усилий. 
На работе будет завал, появятся новые 
обязанности, которые привлекут повышение 
или дополнительный заработок. Не увлекайся 
романтическими интрижками, они могут 
повлечь за собой серьезные последствия, 
вплоть до женитьбы. 

Козерог
Изменения в карьере жди в 

мае. Весна особо благоприятна 
в плане рабочих поездок и 
планирования финансов на год. 
В решении серьезных проектов 

помогут консультации с влиятельными 
людьми, прислушайся к другому мнению, 
оно будет полезным. Расслабиться сможешь 
осенью, ближе к ноябрю. В это время 
полностью отдайся семье, спланируй отпуск 
или просто проводи больше времени дома. 
Романтические отношения будут наполнены 
необычайной страстью, возможны новые 
знакомства. 

Водолей
Этот год будет сплошной 

белой полосой. Удача будет 
сопутствовать во всех 
сферах, а из неприятностей 
выберешься без последствий. 

В центре внимания будет любовь и семья, не 
стесняйся говорить близким приятные слова 
и делать подарки. В работе руководствуйся 
здравым смыслом. Не делай поспешных 
выводов и не принимай недальновидных 
решений. Три раза подумай, прежде чем 
запустить новый проект. Финансово работа 
окупится в троекратном размере. 

Рыбы
В этом году старайся 

уделить внимание 
дому и всему,что тебя 
окружает. Сделай ремонт, 
посади сад, займись 

благотворительностью. Твоя сила будет в 
родной обстановке и семье, сконцентрируйся 
на них. Отпуск и выходные — это не для Рыб, 
по крайней мере в 2018. Недостаток времени 
окупится к концу года, ожидай значительный 
финансовый прирост. В любви будет 
стабильно, без конфликтов, новых отношений 
не планируется. Поддержка партнера окажется 
кстати, особенно в финансовом плане.
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ИСТОРИЯ НОВОГОДНЕГО СИМВОЛА

Попробуйте составить список из 10 слов, 
которые у вас ассоциируются с Новым годом. 
Наверняка, у подавляющего большинства 
людей в начале этого списка окажутся 
мандарины. Характерный запах, яркий цвет и 
сочный вкус этих цитрусовых помогают создать 
праздничное настроение. Но задумывались ли 
вы когда-нибудь, почему на Новый год едят 
мандарины? Попробуем разобраться, откуда 
взялась эта традиция.

Известно что еще около 1000 лет назад 
мандарины считались в Китае символом 
богатства, успеха и счастья, любви и 
долголетия. Не зря богатых и знатных жителей 
этой страны называли мандаринами.

Согласно учению Фен-Шуй, отправляясь в 
гости, китайцы брали с собой пару мандаринов, 
чтобы продемонстрировать пожелания, с 
которыми они пришли в дом. Когда гость 
уходил, ему также вручали пару  ярко-
оранжевых плодов. Получалось   взаимное 
пожелание счастливой долгой жизни в любви и 
достатке. Позднее мандариновые кустарники 
начали выращивать в других странах. Кроме 
Китая, активно занимаются торговлей этих 
цитрусовых Испания, Япония, Бразилия, Корея, 
Пакистан, Египет, Турция, Таиланд, Абхазия, 
Азербайджан, Грузия.

Именно Абхазия и Грузия были основными 
поставщиками мандаринов в страны бывшего 
союза. В этих краях мандарины созревали 
как раз к началу декабря  и были самыми 
доступными свежими фруктами для советских 
граждан. В продаже они появлялись перед 
Новым годом, и этим лакомством люди 
стремились разнообразить праздничный стол. 

Эти цитрусовые – не просто вкусные, но 
и полезные. Вот почему на Новый год едят 
мандарины, несмотря на то, что в наши дни 
можно купить множество других свежих 
фруктов для праздничного стола 85% мякоти 
мандарина– это вода. Остальное составляют 
сахара, пектины, витамины, минералы, 
эфирные масла, флавоноиды.

Как и другие цитрусовые, мандарины 
богаты витамином С. Он благотворно влияет 
на нервную систему, укрепляет стенки сосудов, 
способствует усвоению железа, помогает в 
профилактике простудных заболеваний. 

Также в этом фрукте содержатся витамины 
D, K и группы B. Витамин D необходим для 
нормального роста и развития костей скелета, 
К оказывает благоприятное воздействие на 
эластичность сосудов. Витамины группы B 
положительно влияют на пищеварительную 
систему, работу сердца, нервную систему, 
способствуют росту мышц и развитию 
умственных способностей. Своим цветом 
мандарин обязан провитамину А (каротину), 
который, как известно, полезен для зрения. 
Содержащиеся в них фитонциды препятствуют 
росту бактерий и грибков. Эти  плоды 
считаются  диетическим продуктом. Они  
улучшают обмен веществ, повышают аппетит, 
при этом низкокалорийные.



Дорогие друзья! Поздравляю Вас с Новым Годом! Пусть Новый год 
будет счастливее предыдущего, пусть он будет полон новых побед, 

прекрасных моментов, удивительных впечатлений и вдохновляющих 
событий. Пусть в нем будет успех и финансовое благополучие, а ваших 

семьях царит спокойствие, уют и достаток, а самое главное всем 
желаю крепкого здоровья!!!

Социальный фонд Кыргыской Республики
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