Декабрь, 2019-жыл

34 – чыгарылышы

БҮГҮНКҮ ОКУУЛАРДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ – КЕЛЕЧЕКТЕГИ ПЕНСИЯЛЫК
САБАТТУУЛУКТАН КӨРҮНӨТ

ТОРПЕДОЧУ, СТЕПЧИ, ФОТО –
СҮРӨТЧҮ - АСКАРБЕК ЖУМАГУЛОВ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КТО
ПЕРЕД ВАМИ

ISSN 1694-6979

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
СОЦИАЛДЫК
ФОНДУ

Карылыктын алды,
жаштыктын арты.

Урматтуу мекендештер!
Урматтуу пенсия алуучулар жана камсыздандыруу
төгүмдөрүн төлөөчүлөр!
Сиздерди
2020-жаңы
жылыңыздар
менен чын ниетимден куттуктайм!
Тарыхтан узап бара жаткан 2019жылы
Социалдык
фонд
тарабынан
аткарылган иштер жана жетишилген
ийгиликтер
Сиздерге
арналаарын
билсеңиздер керек. Алдыга дагы арыштуу
кадам менен мамлекеттик социалдык
камсыздандырууга ар бир адамды камтууну
мерчемдеген максаттар менен бара
жатабыз.
Жаңы жыл ар бир үй бүлөгө кубаныч
алып келип, ар бир эмгек жамаатта
ынтымак-ырашкерлик байырлап, жалпы
элибизден береке кетпесин!
Жылдын жаңы барактары жакшы
башаттар, ак тилектер жана илгери
үмүттөр менен шаңдуу башталсын!

Медер Ирсалиев,
Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун Төрагасы

Ала-Тоону
мекендеген
жалпы
кыргызстандыктар менен бирге өлкөбүздүн
өсүшүнө жигердүү катышалы, эл ичинде
токчулук, мекенибизде тынчтык болсун!
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Урматтуу “Пенсия”
журналынын окурмандары!
Урматтуу камсыздандыруу
төгүмдөрүн төлөөчүлөр!
Сиздерди журналдын редакциялык
кеңешинин атынан жана өзүмдүн
атыман жаркырап кирип келген жаңы
жылыңыздар менен куттуктайм!
Жашообузга кирип келе жаткан
2020-жыл эң оболу тынчтыктын
жылы болсун! Элибизден - токчулук,
үйүбүздөн - ынтымак, жергебизден бейпилдик кетпесин!
Ар бириңиздер чың ден соолукта
болуңуздар, Кыргызстандын жаркын
келечегин бирге куралы!
Сиздерге терең урматым менен,
Эсен Нурдинов,
Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун Төрагасынын орун
басары, редакциялык кеңештин төрагасы
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КР СОЦФОНДУНУН БАШКАРМАСЫНЫН 2019-ЖЫЛДЫН
9 АЙЫНДАГЫ ИШИНИН ЖЫЙЫНТЫГЫ БОЮНЧА
КЕҢЕЙТИЛГЕН ОТУРУМУ

Отурумда
2019-жылдын
9
айында
пенсияларды
жана
башка
социалдык
төлөмдөрдү төлөөгө керектелүүчү сумма
33462,2 млн. сом өлчөмүндө толугу менен
каржыланганы белгиленди. 2019-жылдын
1-октябрына карата пенсия төлөө боюнча
карыздар жок экендиги белгиленди.
2019-жылдын
1-октябрына
карата
республика боюнча пенсия алуучулардын
саны 666,3 миң адамды түздү, анын ичинен:
308,5 миң адам же жалпы санынын 49%
«Кыргызпочтасы» МИ филиалдары аркылуу,
329,3 миң адам же 46 % республиканын
коммерциялык
банктары
аркылуу
пенсия алышат. 2018-жылдын 9 айына
салыштырмалуу пенсионерлердин саны 19,1
миң адамга көбөйгөн.
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2019-жылдын
1-октябрынан
тартып
пенсияларды жогорулатуунун жыйынтыгы
боюнча пенсиянын орточо өлчөмү 5820
_ сомду түздү. 2019-жылы пенсияларды
жогорулатууга 744,4 млн. сом кошумча
керектелди.
Алдын
ала
маалыматтар
боюнча
камсыздандыруу төгүмдөрү
пландагы
23955,5 млн. сомдун ордуна 22975,1 млн. сом
суммасында түштү, план 95,9 %га же 980,4
млн. сомго аз аткарылды. 2019-жылдын 9
айына салыштырмалуу камсыздандыруу
төгүмдөрүнүн жыйналышынын өсүшү 851,7
млн. сомду, же 103,8 % түздү.
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу
фонду 2019-жылдын 9 айында 1625,1 млн.
сомго, Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо
фонду 203,1 млн. сомго каржыланды.
КР Социалдык фонду камсыздандырылган
адамдарга анын ичинде пенсионерлерге өз ара
аракеттешүүнүн дагы бир ыңгайлуу ыкмасын
көрсөтүү үчүн «Камсыздандырылган адамдын
электрондук кабинети» системасы иштөөдө.
“Коммерциялык
банктардан
6
ай
катарынан пенсиясын албаган
пенсионерлер
тууралуу
маалымат
алынсын жана Кыргыз Республикасынын

ИШМЕРДИК

Социалдык фондунун башкармасынын
22.12.2017-жылдагы
№141
Токтому
менен
бекитилген
«Мамлекеттик
социалдык
камсыздандыруу
боюнча
пенсия, пособия жана компенсация төлөө
тартиби жөнүндө» Нускамасынын 68
пунктунун негизинде, банктан пенсия
алуучу пенсионерлер 6 ай сайын арызын
жаңылабаса,
пенсиясы
токтотулуп,
«Кыргыз
почтасына»
которулсун.
Токтотулган
пенсионерлер
тыкыр
көзөмөлгө алынып, үйүнө сурамжылоо
жүргүзүлүп текшерилсин. Айыл өкмөттөн
же мамлекеттик каттоо кызматынан
жашагандыгы тууралуу маалым кат
алынсын”.
Мындай милдет башкарманын отурумунун
күн тартибиндеги маселелерде 2018-жылдын
1-январынан 2019-жылдын 1-сентябрына
чейинки мезгилге бир катар райондук жана
шаардык башкармалыктардын финансычарбалык
ишмердүүлүгүнө,
пенсиянын
мыйзамдуу
чектелишине
жана
кайра
эсептелишине,
туура
каржыланышына
жана «Кыргыз почтасы» мамлекеттик
ишканасынын
айрым
филиалдарынан
пенсиянын
төлөнүшүнүн
жүрүшүнө
жүргүзүлгѳн аудиттин жыйынтыгы каралган
башкарманын отурумунда коюлду.
Себеби отурумдун баяндамачысынын
маалыматтарында туура эмес маалыматтарды
көрсөтүп жасалма акты түзүп, башка
ишкананын мөөрүн билинер-билинбес кылып
басып, жалган маалымат көрсөтүү жолу менен
пенсионерге пенсия чектеп, мыйзамсыз
чектелген пенсия төлөнүп жүргөн фактылар,
жери
жок
жаранга
камсыздандыруу
төлөмдөрүн төктүргөндүгү,
ал райондо
жашагандыгын
тастыктабастан
пенсия
чектелгендиги Социалдык фондко олуттуу
зыянды алып келгени белгилүү болду.
Дагы бир одоно кемчилик- пенсияга чыгуу
үчүн кайрылган жарандын эмгек стажы
пенсия чектөөгө талап кылынган жылдарга
жетпей калгандыгы үчүн, стажды жеткирүү
максатында 1995-жыл үчүн дыйкан чарбага
125 сом 40 тыйын төлөгөн деген жалган
аныктама жазып берип, мөөнөтүнөн мурда

пенсия чектөөгө укук берип, Социалдык
фонддун бюджетине 69077 сом зыян
келтирген факты Кадамжай районунда жүз
берген
Андан
сырткары,
Кыргыз
Республикасынын
«Мамлекеттик
сатып
алуулар жөнүндө» Мыйзамынын талаптарын
бузгандыгы жана ѳнүктүрүү фондунун
каражатынын эсебинен ѳзүнүн керектөөсү
үчүн уюлдук телефон сатып алууга жол
берилгендиги, Кыргыз Республикасынын
«Мамлекеттик
пенсиялык
социалдык
камсыздандыруу жөнүндө» Мыйзамынын
нормаларынан чыгып
жарандарга пенсия
чектөөдө жана пенсия төлөөдө тийиштүү
көзөмөлдү камсыз кылууга жетише албай
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу
боюнча пенсия, пособия жана компенсация
төлөө тартиби жөнүндө» Нускамасынын
талаптарын бузууга жол берилген учурлар
белгиленди.
Маселелерди угуп жана талкуулап,
Социалдык
фондунун
региондук
башкармалыктарынын башчыларына
белгиленген каталыктарга мындан ары
жол бербөө үчүн тобокелчиликтердин алдын
алуу багытында аткаруучулары, аткаруу
мөөнөттөрү так көрсөтүлгөн иш чараларды
иштеп чыгуу жана анын аткарылышына
көзөмөл жүргүзүү;
Аудиттин
жыйынтыгы
боюнча
материалдар
укук-коргоо
органдарына
өткөрүп берүү жагы райондук жана шаардык
башкармалыктардын
башчыларына
милдеттендирилди.
(маалымат кыскартылып берилди)
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КҮН ТАРТИБИНДЕ ПЕНСИЯЛЫК ЖАНА
ТАРИФТИК САЯСАТ
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасындагы пенсиялык жана
тарифтик саясат» темасындагы тегерек
стол 25-ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин cоциалдык маселелер, билим берүү,
илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин 2018-жылдын
10-декабрындагы чечими менен мамлекеттик социалдык камсыздандырууда тарифтик саясат маселелерин чечүүгө макулдашылган мамилени иштеп чыгуу үчүн
ведомстволор аралык жумушчу топтун
кеңейтилген жыйынтыктоочу отуруму
уюштурулду.

Жумушчу
топтун
курамына
Кыргыз
Республикасынын
Жогорку
Кеңешинин
депутаттары,
Кыргыз
Республикасынын
Президентинин
Аппаратынын,
Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кенешинин, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын
эксперттери,
кызыктар
министрликтер
жана ведомстволор, ошондой эле бизнес
ассоциациялардын жана жарандык коомдун
өкүлдөрү киришти. Бизнес коомчулуктарынын
чарба субъекттери үчүн камсыздандыруу
төгүмдөрүнүн тариф чендерин азайтуу боюнча
сунуштары менен кайрылуулары, өз алдынча
иштегендер (ЖИ) үчүн чендерди, ошондой эле
ДФЧ үчүн социалдык камсыздандыруу саясатын
кайра карап чыгуу жумушчу топту түзүүнүн
өбөлгөлөрүнөн болду.
Ведомстволор аралык жумушчу топтун
алкагында
жекече
эмгек
ишмердиги
8
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менен алектенген ишкерлер жана дыйкан
фермердик чарбалар үчүн, кичине жана орто
бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн
өлчөмдөш тарифтерин киргизүү максатында
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин
чендери боюнча жеңилдиктерди кайра карап
чыгуу мүмкүндүгүнө талдоо жүргүзүлдү.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду
тарабынан үстүбүздөгү жылдын май айынан
август айына чейин пенсиялык жана тарифтик
саясат жаатында боло турган реформалар менен
эл арасында маалымат компаниясын өткөрүү
максатында республиканын аймактарында
жолугушуулар өткөрүлдү.
Эл менен жолугушуулардын жыйынтыгы
боюнча, ошондой эле ведомстволор аралык
жумушчу топтун ишинин жыйынтыгын
чыгаруу максатында Кыргыз Республикасынын
Социалдык
фонду
тарабынан
жумушчу
топтун мүчөлөрүнүн кароосуна материалдар
даярдалган.
Тегерек столдо Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун төрагасы М.Э. Ирсалиев
куттуктоо сөзү менен чыгып сүйлөдү.

Социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Г.М.Джуматаеванын
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу системасындагы пенсиялык жана
тарифтик саясат» темасындагы бетачары катышуучуларга тартууланды. Бул
бетачардын алкагында азыркы кырдаал,
мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун учурдагы пенсиялык системасын
жана тарифтик саясатын реформалоо
боюнча сунуштарын, ошондой эле мүмкүн болгон тобокелдиктер жана аларды
минималдаштыруу жолдору көрсөтүлдү.

Жумушчу
топтун
жыйынтыктоочу
отурумунун жыйынтыгы боюнча жумушчу
топтун алкагында иштелип чыккан чаралар
тууралуу
аналитикалык
катты
Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
Аппаратына
киргизүү зарылдыгы тууралуу чечим кабыл
алынды.
(socfond.kg)
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН
БАШКАРМАСЫНЫН ЖАҢЫ МҮЧӨЛӨРҮ

Ашималиева Бактыгүл Догдурбаевна
1973-жылы туулган.
1990-1994-жж:
Кыргыз
мамлекеттик
улуттук
университетинин
«Эсептиккоммерциялык» факультетинде, 1998-2000-жж:
«Юриспруденция» адистиги боюнча окуган.
Кесиптик
таржымалы
1994-1996-жж:
Пенсияларды жана жөлөк пулдарды эсептөө
жана төлөө боюнча регионалдык борбордун
контролдоо-текшерүү бөлүмүндө жетектөөчү
адис болуп башталган.
1996-2002-жж: Кыргыз Республикасынын
Социалдык
фондунун
ички
аудит
башкармалыгында башкы адис, ички аудит
бөлүмүнүн башчысы;
2002-ж.-2007-жж.: пенсияларды борборлоштуруп
дайындоо
жана
кайра
эсептөө
башкармалыгынын башчысы;
2007-2014-жж.: пенсияларды борборлоштуруп
дайындоо
жана
кайра
эсептөө
департаментинин башчысынын орун басары;
2014-жылдан азыркы учурга чейин
пенсияларды борборлоштуруп дайындоо
жана кайра эсептөө башкармалыгынын
башчысы;
КР Социалдык фондунун Ардак грамотасы,
«КР Социалдык фондунун отличниги» төш
белгиси, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу Мамлекеттик салык кызматынын
«Салык кызматташтыгын бекемдөө үчүн»
медалы, КР Өкмөтүнүн Ардак грамотасы менен
сыйланган.

Кулжанова Жылдыз Клычбековна
1978-жылы туулган.
1996-ж.–2001-жж.
Кыргыз
тоо-кенметаллургия институтунда ишканалардын
экономикасы; 2005 – 2008-жж. КР Тышкы иштер
министрлигинин Дипломатиялык академиясында Эл аралык мамилелелер факультетинде
дипломатия адистиги боюнча билим алган.
Кесиптик таржымалы 2002-2004-жылдары
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
төрагасынын орун басарынын катчысы болуп
иштөөдөн башталган. 2004-2008-жж: Кыргыз
Республикасынын Социалдык фондунун пенсиялардын төлөнүшүн контролдоо бөлүмүнүн
жетектөөчү адиси, бюджеттик жана пенсиялык
саясат
башкармалыгынын
стратегиялык
пландоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси, 20092016-жж: пенсиялык, тарифтик саясат жана
актуардык
моделдөө
башкармалыгынын
башкы адиси, пенсиялык саясат бөлүмүнүн
башчысы – пенсиялык жана тарифтик саясат
башкармалыгынын башчысынын орун басары
кызматтарын аркалаган.
2018-ж. – азыркы учурга чейин Кыргыз
Республикасынын Социалдык фондунун
пенсиялык
жана
тарифтик
саясат
башкармалыгынын башчысы.
«Кыргыз
Республикасынын
Социалдык
фондунун отличниги» төш белгиси, Кыргыз
Республикасынын Социалдык фондунун Ардак
грамотасы менен сыйланган.
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2019-ЖЫЛДЫН ЯНВАРЬНОЯБРЬ АЙЛАРЫНДА
ПЕНСИЯ ЖАНА
ЖӨЛӨК ПУЛДАРДЫН
КАРЖЫЛАНЫШЫ
Рыскулов Таалай Абатович
1970-жылы туулган.
1993-1999-жылдары
Жалал-Абад
мамлекеттик университетинде бухгалтердик эсеп
адистиги боюнча окуган.
Кесиптик таржымалы 1994-2000-жж: Кара-Көл
шаардык Социалдык жардам бөлүмүндө башкы
бухгалтер болуудан башталган. Соңунан 20002003-жж: Кыргыз Республикасынын Социалдык
фондунун Кара-Көл шаардык бөлүмүндө башкы
бухгалтер, Социалдык фондунун Жалал-Абад
облустук башкармалыгынын башкы бухгалтери
– бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмүнүн
башчысы, Социалдык фондунун административдик чыгымдарды эсепке алуу жана отчеттуулук
башкармалыгынын башчысынын орун басары
болуп иштеген.
2008-2009-жж:
Кыргыз
Республикасынын
Социалдык фондунун финансы башкармалыгынын
бюджеттин аткарылышы боюнча операцияларды
эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы, 2009-2010-жж:
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
административдик чыгымдарды эсепке алуу
жана отчеттуулук башкармалыгынын региондук
органдары боюнча эсепке алуу жана отчеттуулук
бөлүмүнүн башчысы; 2010-2013-жж: Кыргыз
Республикасынын Социалдык фондунун финансы
башкармалыгынын башчысынын орун басары
– финансы бөлүмүнүн башчысы, 2013-2016-жж:
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун
административдик чыгымдарды эсепке алуу жана
отчеттуулук бөлүмүнүн башчысы;
2016-жылдан ушул кезге чейин Кыргыз
Республикасынын
Социалдык
фондунун
финансылык эсепке алуу башкармалыгынын
башчысы.
Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнүн
Ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун Ардак грамотасы, «Кыргыз
Республикасынын
Социалдык
фондунун
отличниги» төш белгиси менен сыйланган.
10
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Пенсия жана жөлөк пулдардын каржылоосу
2019-жылдын январь-ноябрь айына 41 277,9
млн. сомду түздү.
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Пенсия жана жөлөк пулдардын каржылоосу
2019-жылдын ноябрь айына 3 956,7 млн.
сомду түздү.
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КЫЛЫЧБЕК НУСУПБЕКОВ, КРСФНУН ОКУУ БОРБОРУ МЕКЕМЕСИНИН ДИРЕКТОРУ:

“БҮГҮНКҮ ОКУУЛАРДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ – КЕЛЕЧЕКТЕГИ
ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУКТАН КӨРҮНӨТ”

Алгы сөз
Кылычбек Чекирович Нусупбеков 1958-жылы
туулган
Билими жогорку
Эмгек таржымалы 44 жылды камтыйт
Кыргыз Республикасынын калкты тейлөө
чөйрөсүнө эмгек сиңирген кызматкер
Кылычбек Чекирович, Сиз Кыргызстандын
социалдык чөйрөсүн жакшы билген, айрыкча
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу
жаатында
бараандуу
эмгек
өтөгөн
жетекчилердин бирисиз. Анткени Социалдык
фонддун өзүндө эле чейрек кылымдан ашуун
из калтырып, учурда Социалдык фонддун Окуу
борбору мекемесин жетектеп келе жатасыз.
Ошондуктан ушул Окуу борборунун кантип
түзүлгөнүн, кандай функцияларды аткарат,
10 жыл аралыгында эмнелерди жасады жана
жетишти, ушул өңүттө кенен айтып бересизби?
Ооба, үстүдөгү 2019-жылы Социалдык окуу
борбору мекемесинин түптөлгөнүнө туура 10 жыл
болду. Чакан мекеме болсо да тарыхы бар. 2009жылы 15-майында Юстиция министрлигинен
105800-3301-У-е саны менен мамлекеттик мекеме
катары каттоодон өткөн. Өз алдынча юридикалык

мекеме катары мөөрү, банк эсептери,КР
Социалдык фондунун түзүмдүк бөлүгү катары
өз штаттык тизимге ээ. Алгачкы түзүлгөнүндө
17 штаттык тизим менен эки бөлүм, бир сектор
менен бекитилген. Бирок, бир катар жылдар бою
оптимизациялоо, штаттык тизимдерди кайрадан
кароонун натыйжасында ушул тапта 9 гана
штаттык тизим менен иштеп жатабыз.
Биздин башкы милдетибиз кызматкерлерди
даярдоо, кайрадан даярдоо, кесиптик деңгээлин
жогорулатуу,
мамлекеттик
социалдык
камсыздандыруу
жаатындагы
басылма
материалдарды иштеп чыгуу жана камсыздоо,
мамлекеттик
социалдык
камсыздандыруу
системасынын саясатын калк арасына жайылтуу.
Окуу борборунун (түзүлүшү) иштеп келиши
Социалдык фонддун саясатынын жакшырышына
жана анын ишке ашырууга чоң өбөлгө болуп
келүүдө. “Кадрлар баарын чечет” дегендей
калк менен тыгыз иштешкен кадрлардын иш
жыйынтыктары, бүтүм-чечимдери жарандардын
жашоо-тиричилигине, келечек тагдырларына чоң
таасир тийгизет.
Андыктан кадрларды билимдүү, таза, акниет, жоопкерчиликке чынчылдыкка багыттап,
ошондой эле окуу системасына дүйнөлүк
тажрыйбаны практикалык иш катары киргизүү
менен окуу деңгээлин көтөрүү - окуу борборунун
башкы милдеттеринин бир болуп саналат.
2009-2019-жылдарда КРСФнун райондукшаардык башкармалыктарынын 4085 кызматкери
квалификациясын жогорулатып, анын ичинен 891
атайын сертификатка ээ болушту.
Сиз айтып жаткан окутууларда кандай
темаларга басым жасалат?
Албетте ар жолу ар кандай темаларга басым
жасалат. А бирок жалпы жонунан айта турган
болсом: Кыргыз Республикасынын пенсиялык жана
социалдык камсыздоо жаатындагы мыйзамдарга
киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор
жөнүндө;
КРнын мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун тарифтери,
электрондук отчеттуулук боюнча;
Декабрь, 2019-жыл

11

ОКУУ БОРБОРУНА 10 ЖЫЛ

Elled» программасы;
мамлекеттик пенсиялык топтоо фонду;
пенсияларды чектөө, кайра эсептөө, жана аны
төлөөнүн тартиптери;
Социалдык фонддун кызматкерлеринин жүрүмтуруму жана профессионалдык этикасы;
иш-кагаздарын
мамлекеттик
тилде
жүргүзүүнүн эрежелери;
Социалдык фонддо программаларды жайылтуу,
орнотуу жана компьютердик маалымдуулук;
Социалдык фонддун системасында коррупцияга
каршы иш чаралардын жүрүшү;
Кыргыз
Республикасынын
жарандарын
милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу боюнча
көйгөйлөр жана алардын чечилиши;
1-С бухгалтерия программасы;
Оратордук искусство жөнүндө, ж.у.с.
Юридикалык иштерди жүргүзүү, жөнгө салуу
боюнча кээ бир семинар-окутууларга жогорку окуу
жайлардан атайын адис мугалимдерди(илимий
наамдары менен) акы төлөө негизинде келишим
менен чакыртылат. Мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу
темаларынан
сырткары
мамлекеттик кызматкердин этикасы жана
психологиясы, мамлекеттик сатып алууларды
уюштуруу, «1-С бухгалтерия» программасы, англис
тили, кыргыз тили, юридикалык маселелерди
камтыган темалар боюнча лекциялар, тренингдер
өткөрүлөт.
Биздеги
окутуулар
регионалдык
башкармалыктардын кызматкерлерин бирде
өзүбүзгө чакырсак, бирде өзүбүз региондорго
чыгабыз. Ушул өтүп бара жаткан жана мурдагы
2018-жылы республиканын бардык облустарына
(Баткенге гана жете алган жокпуз) атайын
программа менен барып кыдырып окутуп келдик.
Бир районду чөлкөм-чөлкөмү менен бөлүп алып
3 күнгө чейин окутууларды өткөрөбүз. Мындай
иш-сапарларды тап-такыр өткөрбөй же улантпай
калган учурубуз боло элек.
Атайын баса белгилеп, токтолуучу нерсе бул жылдардын аралыгында Окуу борборунун
демилгеси менен КРнын Социалдык фондунун
жана Кыргыз Республикасынын илим жана билим
министрлиги менен республикадагы жаштар
арасында мамлекеттик социалдык камсыздоо
жана пенсия менен камсыз кылуу саясатын
окутуу маалыматтык түшүндүрүү кампаниясын
уюштуруу боюнча 2012-жылдын 16-майындагы
№108 биргелешкен буйругун чыгарып жогорку
жана орто окуу жайлардын студенттери
менен окуучуларына мамлекеттик социалдык
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камсыздандыруу жөнүндө билимин жогорулатуу
үчүн мөөнөтсүз жана тынымсыз иш жүргүзүп
келүүдөбүз. Биздин даярдоо, кайрадан даярдоо
жана квалификацияны жогорулатуу бөлүмүнүн
кызматкерлери барып дарс окуй элек Бишкекте бир
дагы окуу жайы калбады. Флагман университеттер
менен академиялардын, институттар менен
колледждердин аудиторияларында студенттерден
баштап окутуучу-профессордук курамга чейин
жаштардын келечектеги пенсиясы, Кыргыз
Республикасынын пенсиялык системасы тууралуу,
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча
баяндоо жана түшүндүрүү иштери байма бай
жүргүзүлүп келүүдө.
Биздин азыркы учурдагы калк арасына,
студент-жаштар арасына мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу
жөнүндө
маалыматтарды
жеткирип
жаткандыгыбыз
–
келечектеги
пенсиялык саясатка чоң роль ойнойт. Себеби,
азыркы жаштар келечектеги пенсионерлердин
калың катмарын түзүшүп, өздөрүнүн улгайган
курактагы жашоосуна өздөрү шарт түзүп алууга
эмитен кабардар болуп жатышпайбы.
Калктын пенсиялык сабаттуулугун жогорулатуу
боюнча маалыматтарды жеткирүү, түшүндүрүү
иштерин жеринде уюштуруу иш-чараларын да
колго алып келүүдөбүз.
Дагы бир белгилеп кетүүчү нерсе – Окуу борбору
борбордогу айрым атайын орто окуу жайлардын
окутуучуларына “социалдык камсыздандыруу”
предметин өтүү үчүн сертификат берип келе
жатат. Атап айтсак, Ишеналы Арабаев атындагы
университеттин
колледжинде
социалдык
камсыздандыруу боюнча атайын дисциплина
окутулат экен. Ал окуу жайдын окутуучулары
өздөрү кайрылып социалдык камсыздандыруу
темасы боюнча атайын окуп кетип жатышат.
- Маалыматтарды кантип жеткиресиздер?
Жолугушууларда окууларда пенсия жөнүндө
маалыматтарды оозеки жеткирүү канчалык
деңгээлде майнаптуу болушу мүмкүн?
Кызматкерлер аптасына жок эле дегенде бир
жолу, көпчүлүк учурда 2-3 жолу эмгек жамааттарга
чейин чыгышат да. Эч качан куру кол барып оозеки
айтып берип, анан кетип калышпайт. Сөзсүз
түрдө маалыматтарга бай басылма материалдар
таратылып берилет. Угуучулар кийин да каалаган
учурунда кенен окуп тааныша алгыдай болуш керек,
ошондуктан таратып берилүүчү материалдарды
жетиштүү берип келебиз. “Пенсия” деген мезгилдүү
журнал-басылмабыз мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу жаатындагы маалыматтарды
калкка жеткирүүнүн жана жайылтуунун куралы
болуп саналат. Адегенде бул журнал “Соцфорум”
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ОКУУ БОРБОРУНУН ИШМЕРДИГИ СҮРӨТТӨРДӨ
ОКУУ БОРБОРУНУН
УКУКТУК-ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР
№

1
МинистерАТАстволор,
ЛЫШТАРЫ
ведомстволор
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
124
2017
284
2018
114
2019
58
ЖЫЛДАР

деген аталыш менен 2011-жылдын 19-октябрында
биринчи жолу жарык көргөн. Кийин Социалдык
фонддун
Башкармасынын
Токтому
менен
аталышы өзгөртүлүп, басып чыгаруу функциясы
Окуу борборуна өткөрүлүп берилген. Азыр
окурмандардын колуна 34-чыгарылышы тийип
жатат. Мына ушул басылмада Социалдык
фонддун ишмердиги толук чагылдырылат жана
пенсиялык сабаттуулук туурасында маалыматтар
байма-бай берилет. Журнал акысыз таратылат.
2014-жылга чейин жылына 6 санын б.а ар бир
эки айда чыгарып турчубуз, кийин кварталына
1 жолу чыгарып баштадык. Мындан сырткары
Кыргызстандын аймагынан сырткары иштеп
жүргөн жарандарыбызды да пенсиялык камсыздоо
жөнүндө кабардар кылуу максатында, эл аралык
каттамдардагы
поезддердин,
учактардын
отургучтарында жүргүнчүлөр үчүн борттук
журналдарды, эң зарыл болгон маалыматтардын
топтому берилген буклеттер менен камсыз кылып
келебиз. Социалдык фонддун кызматкерлери жана
жалпы керектөөчүлөр үчүн укуктук-нормативдик
актылардын жыйындыларын чыгаруу жана элге
жеткирүү иштерин уюштуруп келүүдөбүз.
Өзүңүздөргө
белгилүү,
өлкө
башчысы
2018-жылды “Аймактарды өнүктүрүү”, ал эми
2019-жылды “Аймактарды өнүктүрүү жана
санариптештирүү жылы”- деп атады. Жалпы
өлкө катышкан мындай маанилүү өнөктүктү биз
сырттан карап турбай, республиканын бардык
облустарына барып, ал жердеги айыл өкмөттөрдүн
көмөгү аркылуу элеттеги эл менен жолугушууларды
өткөрүп жеткиликтүү маалыматтар менен сугарып
келишкенин айтып коюум керек.
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду
учурдагы иштерин жана келечектеги социалдык
камсыздандыруу жаатындагы саясатын жеткирүү
менен жолугушууга келген элдин жоон тобунун
ар тараптуу суроолоруна кеңири мазмундагы
жооптор берилди.
Былтыр, 2018-жылы улуу жазуучу Кыргыз
Республикасынын Баатыры Чыңгыз Айтматовдун
туулгандыгынын
80
жылдык
маарекесин
Социалдык фонддун борбордук аппаратында
белгилөө жогорку деңгээлде уюштурулду, атактуу
жазуучубуздун чыгармаларын Социалдык фонддун
кызматкерлери жакшы билишери кубанычтуу
көрүнүш болду. Бул мисал эми биздин 10 жыл
ичинде катышкан же уюштурган иш-чаралардын
саналуусу гана. Албетте эсте каларлык бир топ
маданий иш-чараларды өткөргөнбүз.
Рахмат. Бар болуңуздар.

2

Мекеме,
уюмдар
590
113
257
302
786
102
371
1272
390
418

3

Баардыгы
590
113
257
302
786
102
495
1556
504
476

Министерство, ведомстволордун, мекеме,
уюмдардын эмгек жамааттарына Окуу борборунун адистери тарабынан лекциялар окулду.

"Пенсия"
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ЛИЦЕНЗИЯЛАР

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН АДИСТЕРИ ҮЧҮН
ӨТКӨРҮЛГӨН ОКУТУУ-СЕМИНАРЛАРЫ

ЖЫЛДАР

№
КЫЗМАТЫ
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1
Башчылар
25
53
53
40
53
32
53
27
53
53

2
Адистер
340
560
795
230
596
225
314
236
157
190

3
Баардыгы
365
613
848
270
649
257
367
263
210
243

БУКЛЕТТЕР, ПЛАКАТТАР, ЖУРНАЛДАР
Лекцияларда, жолугушууларда берилүүчү таркатма материалдар иштелип чыкты

РЕГИОНДОРГО САПАРЛАР
№
1

2

14

АЙМАКТАР

Нарын, Ысык-Көл
областары
Жалал-Абад, Талас,
Ош областары
Баардыгы

Жылдар
2018 2019
782

3437
782

Декабрь, 2019-жыл

3437

БАСЫЛМАЛАР
КРСФнун соңку жылдарда өзгөртүлгөн жана
кабыл алынган укуктук-ченемдик актыларынын жыйындысы өзүнчө эки томдук жыйнак болуп басылып
чыгарылып, регионалдык
органдарга
кызматтык пайдалануу үчүн таратылып
берилди.

2019-ЖЫЛ- АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ

Чаткал району 1935-жылы 11-февралда уюшулган. 1956-60-жылдары Ала-Бука,
1960-69-жылдары Аксы районунун курамында, 1969-80-жылдары кайрадан АлаБука районуна кошулган. 1980-жылдан өз алдынча район болуп, 1980-84-жылдары
Талас, 1984-90-жылдары Ош облусуна, 1990-жылдын 14-декабрынан ЖалалАбад областынын курамына караган. Район түштүгүнөн Ала-Бука району менен
чыгышынан Аксы району, түндүк-чыгышы жана түндүгүнөн Талас областы, түштүкбатышы жана батышынан Өзбекстан мамлекети менен чектешет. Аянты 6,2 миң
км2. Калкынын саны 28262 адам. 12 айылды бириктирген 4 айыл аймактан турат.
(Каныш-Кыя, Чаткал, Терек-Сай, Сумсар). Райондун борбору Каныш-Кыя айылы
републиканын борбору Бишкек шаарынан 735 км, областын борбору Жалал-Абад
шаарынан 395 км,темир жол 265км, жакынкы аба жолу Жалал-Абад шаары аркылуу
395 км аралыкта жайгашып, деңиз деңгээлинен 1650 бийиктикте жайгашып, эки айыл
бийик тоолуу, он айыл жетүүгө кыйын шарты оор аймакка кирет. Район жайгашуусу
боюнча 2841 метр бийиктикте жайгашкан Чапчыма ашуусу аркылуу экиге бөлүнүп
жайгашкан. Терек-Сай айыл аймагы Чапчыма ашуусу аркылуу 75 км, Сумсар айыл
аймагы Чапчыма ашуусу аркылуу 140 км аралыкта жайгашкан.

НАРМЫРЗА ЖОЛДОШОВ:”ЭЛДИ САПАТТУУ
ТЕЙЛӨӨГӨ ЖЕТИШЕ БАШТАДЫК”

Социалдык фонддун Чаткал райондук
башкармалыгы райондун борбору КанышКыя айылында жайгашып, райондун эли
менен тыгыз байланышта болуп, элдин аярлуу
катмары менен иш жүргүзүп келет. Негизинен
райондук Социалдык фонд
башкармалыгында негизги 11 жана 5 кенже тейлөөчү
кызматкер болуп, жалпысынан 16 кызматкер
эмгектенет. Бул кызматкерлердин ичинен 1
кызматкер (Жолдошов Н.Ж.) КР Өкмөтүнүн
Ардак грамотасы жана төш белгиси менен,
КР Социалдык фондунун Отличниги төш

белгиси, ардак громатасы менен сыйланган.
2 кызматкер Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун «ОТЛИЧНИГИ» төш
белгисинин ээси, (Сейталиева В.М. Исматов
К.Ш) 5 кызматкер Социалдык фондунун Ардак
грамотасы менен сыйланган (Жолчубеков
Э.Т. Хамидова Р.М. Алимбеков Э.Д. Кушубаков
Т.С. Азыранкулова Б.А.) Райондук Социалдык
фонд башкармалыгында 20-30 жылдык иш
тажрыйбасы бар кызматкерлер эмгектенишет.
Чаткал району боюнча жалпысынан
3070 пенсионер болуп, алардын жаш курагы
боюнча 2265 пенсионер, майыптыгы боюнча
616 пенсионер, багуусунан ажырагандыгы
тууралуу 186, ошондой эле Кыргыз
Республикасына өзгөчө эмгек сиңиргендиги
үчүн 3 пенсионер пенсия алышат. Ошондой
эле район боюнча 247 «Баатыр эне» бар.
2019-жылы 1-октябрь айына карата
жалпысынан 172 пенсионерге жаңыдан
пенсия чектелип, анын ичинен; 97 атуул
карылыгы боюнча. 63 атуул майыптыгы
боюнча, 12 атуул багуучусунан ажырагандыгы
боюнча пенсиялар чектелип, пенсиялары
төлөнүп берилүүдө.
2019-жылдын 9 айынын жыйынтыгы
боюнча пенсияларды төлөө үчүн 155045,4
миң сом каржыланып пенсиялар төлөнүп
берилген. Бүгүнкү күндө бир айлык
Декабрь, 2019-жыл
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пенсияны төлөө 17416,4 миң сомду түзөт.
Пенсионерлерди өз убагында сапаттуу тейлөө
үчүн 1281 пенсионер пенсияларын банктар
аркылуу алууга которулган жана 1786
пенсионер почталык байланыш түйүндөрү
аркылуу тейленүүдө.

Иш учуру

Райондо
Кыргыз
Республикасынын
Социалдык фондунун мыйзамдарына жана
укуктук ченемдик актыларына киргизилген
өзгөртүүлөрдү эл арасына кеңири жеткирүү
максатында райондук деңгээлде райондун
администрация башчысы жетектеген бир топ
райондун жетекчилеринин катышуусунда
жер-жерлерде
түшүндүрүү
иштери
жүргүзүлдү. Ар бир айыл аймактарда атайын
бурчтар уюштурулду.
Кыргыз Республикасынын Президентинин
2019-жылы айыл аймактарды өнүктүрүү
жана санариптештирүү боюнча чыгарган
жарлыгына
ылайык биздин райондук
башкармалык да четте калбай элди бирдиктүү
терезе ыкмасы менен тейлөөдө төмөнкү
иштерди жасады. Башкармалыктын имараты
эски болгондуктан оңдоп-түзөө иштерин
жүргүзүп, сапаттуу тейлөөгө жеттик.

Жалпы көрүнүш

Эмгек жамааты
16

Декабрь, 2019-жыл

ТАЖРЫЙБАЛУУ КЫЗМАТКЕР

УУЛЖАН ТУРГУНБАЕВА:

”СОЦФОНД ЖАРАНДАРГА НОМУР ЫЙГАРУУ
КЫЗУУ ЖҮРҮП ЖАТКАН МЕЗГИЛДЕ КЕЛДИМ”

Рубриканын
каарманы
КРСФнун
персонификациялык учет башкармалыгынын башкы адиси Тургунбаева Уулжан
Сонунбековна
Мен эмгек жолумду 1982 жылы, Фрунзе
шаарындагы финанасы техникумун аяктап,
Ош облустук финансы бөлүмүндө баштаганмын. Кийин юридикалык академияны бүтүп,
жогорку билимдүү болдум. Социалдык фондуга жумушка келгенче: райондук аткаруу
комитетинде, банк системасында иштедим.

Менин эмгек жолум Социалдык фондунда
1998-жылдан башталган. Алгач Ленин
райондук Социалдык фондунун жеке эсепке
алуу бөлүмүнө жумушка кирдим. Ар бир
жаранга жекече персоналдык жекече номур
ыйгаруу жана эсепке алуу саамалыгы 1996жылы башталып, ошол мезгилде калк
арасында түшүндүрүү жана документтерди
чогултуп, номур ыйгаруу жумуштары кызуу
жүрүп жаткан мезгилге туш келди. Бул жаңы
система абдан кызыктуу, келечектүү жана
жоопкерчиликтүү экенин түшүнүп кызыгуу
менен иштедик.

Көп өтпөй Бишкек шаардык Социалдык
фондусунун башкармалыгынын жеке эсепке
алуу бөлүмүнө которулдум. (Ал учурда
борбор шаар боюнча да башкармалык бар
эле). Ошол мезгилде компьютерлер жаңыдан
гана келип, биздин жумуш компьютерде, ар
бир жаран жөнүндө маалыматтарды базага
киргизип, жеке иденфикациалык номур
ыйгаруу жана жеке камсыздандыруу эсебин
жүргүзүү болду. Мен ушул мезгилге чейин
ар бир жаранга персоналдык жеке номур
ыйгаруу мезгилинин башталышына катышып
калганыма сыймыктанамын.
Биз жасап жаткан жумуш өлкөбүз үчүн
маанилүү экенине иштеп жаткан жерибизге
өлкө башчысы атайын келип көргөндө
биротоло ынанып калдык. Кичинекей эле
контордо отуруп иштечүбүз...
Мына эми азыр өлкөбүздүн бардык
жарандарынын базасы түзүлүп, ырааттуу
нукка салынып, ал базаны мамлекеттик башка
түзүмдөр дагы пайдаланып жатышат.
Учурда ошол жеке индивидуалдык
номурлардын негизинде паспорт, айдоочунун
күбөлүгү берилет, медициналык тейлөө
жүргүзүлөт жана башка жактарда кеңири
колдонулуп келе жатат.
2010-жылы Социалдык фондунун Октябрь
райондук башкармалыгынын жеке эсепке
алуу бөлүмүнө кабыл алындым. Ошол
мезгилде «ЕLEED» программасы - толук
автоматташтыруу
киргизилип
жаткан.
Мекеме ишканалардын отчетторун кабыл
алуу, ар бир камсыздандырылган жарандын
жеке эсебине эмгек акыларын, социалдык
төлөөлөрүн эсепке алуу жаңы программа
менен жүргүзүлө баштады. Ошондой эле
мекеме- ишканалар отчетторун электрондук
үлгүдө тапшыра баштаган эле, жаңы
деңгээлде отчет алуу системасын өнүктүрүүгө
катыштым. Эсимде, мекеменин отчету толугу
менен кабыл алынышы үчүн отчеттогу ар
бир жарандын ПИНин туура келтирүү биздин
Декабрь, 2019-жыл
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функционалдык жоопкерчилик болгон.
2011-жылы борбордук аппараттын жеке
эсепке алуу башкармалыгына которулдум.
Башкармалыгыбыздын
жамаатында
майнаптуу иш алып баруу жолу киргизилип,
перспективдүү ыкмаларды ишке ашыруу
мезгилине туш келип, аны өздөштүрдүк.
Мезгилдин талабы менен реформаларга,
көптөгөн өзгөрүүлөргө катыштым десем
мактангандай болбостурмун.
2013- жылдан бери камсыздандырылган
жарандарга пенсиялык топтоо каражатын
инвестициялык кирешелери менен пенсияга
чыккан ардагерлерге, каза болгондордун
мураскелерине жана башка өлкөгө жарандык
алып кеткендерге төлөп берүү башталды. Ал
үчүн ар бир камсыздандырылган жарандын
жеке эсебин тактап, инвестициялык кирешеси
менен эсептеп берүүдөбүз.
Ал эми 2019- жылдан баштап ар бир
камсыздандырылган жаран өзүнүн жеке
эсебиндеги пенсиялык топтоо каражаттарын
өзү каалаган башкаруучу компанияларга
өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү берилди.
Бүгүнкү күндө ар бир камсыздандырылган
жарандын 1996- жылдан берки кирешелери,
төлөнгөн социалдык жана пенсиялык
топтоо төлөмдөрү жөнүндө маалыматтары
Социалдык фонддун базасында бар. Бул
бир эле пенсия чектөөдө жеңилдик эмес,
бул медициналык камсыздандырууда дагы
жеңилдетип төлөөсү эсепке алынат. Бул аталган база чагылдырылган маалыматтардын
негизинде камсыздандырылган жарандар
жеке камсыздандыруу эсебинен (ЛСС)
көчүрмөнү жыл сайын алып, маалымат менен
таанышып тура алат.
Социалдык фондуга кошкон салымымды
баалап фонддун Ардак грамотасы менен
сыйландым жана «Кыргыз Республикасынын
Социалдык фондунун «мыкты кызматкери»
төш белгисине ээ болдум.
Социалдык фонддун алдында коюлган иш
чаралар көп, мен ойлоймун, ага дагы өзүмдүн
салымымды кошо аламын деп.
"Пенсия"
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ЭЛЬМИРА ЖУМАШЕВА,

УСТАТТАРЫМА АБДАН
ЫРААЗЫМЫН

Жумашева Эльмира Райовна, КРСФнун
жеке эсепке алуу башкармалыгынын
жетектөөчү адиси
Мен 1983-жылы Фрунзе шаарындагы
Финансы-экономикалык техникумун аяктагандан кийин Кочкор райондук маданият бөлүмүндө эсепчи болуп эмгек жолумду баштагам
(2004-жылы К.И.Скрябин атындагы айылчарба институтунун экономика факультетин,
«бухгалтер-аудит» кесиптиги боюнча сырттан
окуп бүтүргөм). Андан кийин райондук билим
берүү бөлүмүндө, мектепте жана башка да
ишкана-мекемелерде иштеп келип, 1998жылы Кочкор райондук Социалдык фонддун
киреше бөлүмүнө жетектөөчү адис болуп
келдим. Ошондон бери Социалдык фонддун
ар кандай түзүмдөрүндө иштеп тажрыйба
топтодум, такшалдым. 2011-жылдын август
айынан жеке эсепке алуу башкармалыгынына
жетектөөчү адис, 2012-жылдын апрель айынан
киреше башкармалыгынын башкы адиси болуп
дайындалып, бүгүнкү күнгө чейин эмгектенип
келем. 2009-жылы КР СФ «Ардак грамотасы»,
2013-жылы КР СФ «Мыкты кызматкери» төш
белгилерине ээ болгом.
Бүгүнкү күндө жалпы эмгек стажым 38
жылды камтыса, анын көбүн б.а. 21 жыл

ТАЖРЫЙБАЛУУ КЫЗМАТКЕР

Социалдык фонддо эмгектенип келе жатам.
1996-1997-жылдары Кочкор райондук башкы
мамлекеттик
финансы
инспекциясында
эмгектенип жүргөнүмдө Кочкорго пландуу
текшерүүгө катышып Соцфонддун иши менен
алгачкы жолу таанышкам. Ал мезгилде Соцфонд
жаңы уюшулуп жаңыча иш алып барууга
мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткан экен. Ошол
мезгилде камсыздандыруу төлөмдөрүн нак акча
менен эсептеше албаган айыл чарбачылыгы,
мекеме-ишканалар «бартер» түрүндө эсеп
(расчет) жүргүзүп жаткан мезгил эле. Мага
Соцфонддо иштөө абдан жакты жана кызыктуу
болду.
Социалдык фонддун жумушу жаңы түптөлүп
келе жатканда ишканалардан, жеке ишкерлерди
кыдырып акча жыйнап банкка төктүрүп,
айылдарды кыдырып пенсия таратып, кайра
жер үлүшүнүн ээлеринен камсыздандыруу
төлөмдөрүн чогултуп, айыл жарандарын
чогултуп жыйналыш өткөрүп Социалдык
фонддун,
камсыздандыруу
төлөмдөрдүн,
жеке эсеп системасынын маанилүүлүгүн элге
жеткирип иш жүргүзчүбүз.
Менин Соцфонддун Кочкор райондук
башкармалыгындагы
устаттарым
башкармалыктын башчысы Ж.А. Алыкулов,
эсепчи К.Кадыбаева, бөлүм башчы Д. Акималиев,
башкы адис А. Сабырбековдор болгон, алардын
айткандары жана кеңештери мен үчүн бүгүнкү
күнгө чейин баа жеткис баалуулук болуп келет.
Бүгүнкү күнгө чейин аларга абдан ыраазымын!
2004-жылдан бери Социалдык фондунун
ар түрдүү тармактарында эмгектенип келем.
Азыркы учурда жарандарды жекече эсепке
алуу
башкармалыгында
тажрыйба
алып
жаткандыгыма сыймыктанамын.
Кыргыз
Республикасынын
аймагында
жарандарды жекече эсепке алуу 1996-жылдан
баштап милдеттүү мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу
үчүн
жеке
номер
ыйгарылып, жарандар жекече эсепке алуу
системасына
киргизилип,
Социалдык
фонд тарабынан бирдиктүү маалыматтык
жекече эсепке алуу базасы түзүлгөн, анда
ар бир жеке индивидуалдык номерге өздүк
камсыздандыруу эсеби ачылган жана эмгек
акысы 1996-жылдан тартып эсептелген жана
төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө
маалыматтар топтолгон. Өздүк камсыздандыруу эсеби пенсияларды борборлоштуруп
чектөөдө жана кайра эсептөөдө, пенсияларды
индексациялоодо колдонулуп келет.
Жекече
эсепке
алуу
базасындагы

идентификациялык номер жалпы жарандык
паспорт, ID-кард, толук эмес билими жөнүндө
күбөлүк, аттестат сыяктуу мамлекеттик
маанидеги документтерде да бар. Мындан
тышкары, көптөгөн мамлекеттик органдар
үчүн негизги номер болуп саналат, мисалга
паспортторду
даярдоодо
жарандарды
идентификациялоо
үчүн,
медициналык
кызматтарга
жеңилдиктерди
берүүдө
бейтаптарды
идентификациялоо
жана
камсыздандыруу статусун аныктоо үчүн,
салык төлөөчүлөрдүн жана шайлоочулардын
маалымат базасын түзүүдө, аттестаттарды,
толук эмес билим жөнүндө күбөлүктөрдү
берүүдө, социалдык жөлөк пулдарды берүүдө
ички ведомстволук маалымат базаларын
түзүүдө колдонулат.
«Мамлекеттик пенсиялык социалдык
камсыздандыруу жөнүндө» КР Мыйзамына, «КР
СФ тарабынан Мамлекеттик пенсиялык топтоо
фондунун пенсиялык топтолгон каражаттарын
төлөп берүү эрежеси жөнүндө» жана башка КР
СФ токтом, нускамаларына ылайык пенсиялык
топтомо каражаттар жеке камсыздандуруу
эсебинин топтомо бөлүгүндө пенсиялык
топтоолору бар жарандарга чектелип жана
төлөнүп
келүүдө.
«Камсыздандырылган
адамдардын топтолмо пенсиялык фондду
же
башкаруучу
компанияларды
тандоо
укугун ишке ашыруу жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын
25-майындагы № 316 токтомуна жана «Кыргыз
Республикасында мамлекеттик социалдык
камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо
бөлүгүн
каржылоо
үчүн
каражаттарды
инвестициялоо
жөнүндө»
2011-жылдын
4-июлундагы № 78 Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына ылайык социалдык жактан
камсыздандырылган жарандар пенсиялык
топтомо каражаттарын башка башкаруу
компаниясына инвестициялоого акысы бар.
Өзүнүн социалдык чегерүүлөрүнүн топтомо
бөлүгүн
инвестициялоону
каалагандар
Кыргызстан ТПФ менен келишим түзүшөт,
андан кийин КР СФ аймактык башкрмалыгына
катталган жери боюнча арыз менен кайрылат.
Арыз КР СФ аймактык башкармалыгынын
башчысы тарабынан каралат жана алар кабыл
алган чечимдин жыйынтыгы боюнча жеке
камсыздандыруу эсебинин топтомо бөлүгүндөгү пенсиялык топтоолору Кыргызстан ТПФ
башкаруучу компаниясына которулуп берилет.
"Пенсия"
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ОКУУ БОРБОРУНУН ТҮШҮНДҮРМӨ-МААЛЫМАТ ИШТЕРИ –
МУНИЦИПАЛДЫК АЙМАКТЫК БАШКАРМАЛЫКТАРДА

социалдык
камсыздандыруу жөнүндө кабардар болуу,
пенсиялык
жана
социалдык
сабаттуулукту түшүндүрүү, келечектеги пенсияны түптөөгө
кызыктыруу, ошондой эле мамлекеттик социалдык жана пенсиялык камсыздандырууга ишенимди арттыруу жөнүндө айтылды.

2019-жылдын ноябрь айында Кыргыз
Республикасынын Социалдык фондунун
Окуу борбору мекемесинин кызматкерлери
Бишкек шаарынын мэриясынын Октябрь
районунун №6, 9, 10 муниципалдык аймактык
башкармалыктарынын (МАБ) жана Свердлов
районунун №20 муниципалдык аймактык
башкармалыгынын
жалпы
жамаатына
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу
боюнча
жарандардын
сабаттуулугун
жогорулатуу
максатында
лекцияларды
өткөрүштү.

Окуу борбору мекемесинин кызматкерлери Республикада пенсиялык системаны өркүндөтүү мезгилинде көптөгөн кары адамдарга өзүнүн укуктарын кантип колдонуу керектигин
сабаттуу түшүндүрүп, мамлекеттик
камкордуктун
арты менен адамдар улгайган куракта да өзүн коопсуз
сезүүсүнө шарт түзүлөөрүн
маалымдашты жана жаштар
арасында
мамлекеттик
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Октябрь
жана
Свердлов
районунун
муниципалдык
аймактык башкармалыктарынын
жалпы жамааты мамлекеттик
социалдык
камсыздандыруу
жана пенсия менен камсыздоо жөнүндө
кызыктырган жана түшүнбөгөн суроолоруна
кеңири жоопторду алышты. Жолугушууларда
берилген суроолордун көпчүлүгү пенсия
чектөөнүн тартиби жөнүндө болду.
"Пенсия"
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ПЕНСИЯЛЫК САБАТТУУЛУК БОЮНЧА
ОКУТУУЛАР ЖҮРҮҮДӨ
рулуш башкармалыгынын жалпы жамаатына жана Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз
мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттерине социалдык
камсыздандыруу
боюнча
жарандардын
сабаттуулугун жогорулатуу максатында лекция өткөрүштү.
Алар кызматкерлердин жана студенттердин пенсия жөнүндө кызыктырган,
түшүнбөгөн суроолоруна кеңири жоопторду
беришти.
"Пенсия"

Кыргыз Республикасынын Социалдык
фонду пенсиялык сабаттуулук боюнча
окутууну орто жана жогорку окуу жайларынын студенттеринен тартып, мекемеишканалардын, уюмдардын кызматкерлерине
чейин
маалыматтык-түшүндүрмө
иштерин такай жүргүзүп келе жатат.

Өтүп
бара
жаткан
2019-жылдын
октябрында
Кыргыз
Республикасынын
Социалдык фондунун Окуу борбору мекемесинин директорунун орун басары Бишкек
шаарынын мэриясынын Свердлов администрациялык району боюнча муниципалдык
администрациясынын,
Бишкек
шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана ку-
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ТОРПЕДОЧУ, СТЕПЧИ, ФОТО –СҮРӨТЧҮАСКАРБЕК ЖУМАГУЛОВ
Жумагулов Аскарбек Жумагулович - экономика илимдеринин
кандидаты, Кыргыз Республикасынын “Эмгек сиңирген экономисти”,
волейбол боюнча спорттун чебери
(мастер), 2014-жылы Германияда
өткөн степ бийи боюнча эл аралык
чемпионаттын
дипломанты,
Чүй облусунун согуштун жана
эмгектин ардагерлери Кеңешинин
төрагасы, Кыргыз Республикасына
өзгөчө эмгек сиңирген пенсионер.

Бул жолку каарманымдын иш бөлмөсүнө
киргенимде фото сүрөттөрдүн көргөзмөсү
коюлган жайга киргенимдей эле болдум.
Чынымды
айтайын,
аздыр-көптүр
журналисттик жолумда мындай иш бөлмөнү
мурда-кийин бир да жолу көрбөгөм.

Иш бөлмө шыпка чейин жаратылыштын
керемет учурлары тартылган фото сүрөттөргө
жык экен. Ии жаратылыш чагылдырылган
фото сүрөттөргө жакын окшойт, жакшы көрөт
го,- деп коём оюмда. Көрсө баардыгы өзүнүн
эмгеги экен! Сөз ким жөнүндө болуп жатат
дейсизби? Анда башынан айтайын.
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Ал 1941-жылы туулган. Бала чагы согуштун
каардуу жылдарына туш келип, балалыктын
доорун сүрбөй чоңойгон. Атасы согушка
кеткенде энеси 23 гана жашта экен.
“Атам согуштан келбей калып, апам өмүрү
өткүчө жалгыз бой жашады. Балким күдөрүн
үзүп, бирөөнүн колун кармап турмушка
чыгып кетсе жатындаш бир туугандарым
болмок, бирок апам байкуш жалгыз мени
медер тутуп чоңойтту. Жокчулукту көрүп,
кыйынчылыкка чыдап, турмуштун оор арабасын өзү жалгыз сүйрөп эрезеге жеткирди
мени. Качан гана өзүм жерден боорумду
көтөргөндө атамдын кайда көмүлгөнүн 11
жыл издедим. Брянскинин токойлорунда
көмүлүптүр сөөгү. Ата журтубуз Байтиктин
топурагын алып барып, топурак салып
келдим. Кийин апам көз жумганда да
атамдын сөөгү жаткан жерден топурак
алып келип салдым. Ошентип күлгүндөй
курагында бири- биринен айрылган атаэнемди кайрадан коштум”-деп баяндады
оорчулукта өткөн бала чагын эскерип.
Аскар аба 1961-1965-жылдары СССРдин
куралдуу Күчтөрүнүн Балтика флотунда суу
астында сүзүүчү кемеде кызмат өтөгөнгө
чейин эмгек жолун Фрунзедеги эмерек
жасоочу фабрикада жыгач устанын шакирти
болуп иштеп баштайт.

БЕЙНЕ

эсебинен курулган. Аскар Жумагуловичтин
демилгесине же эмгегине таандык мындай
мисалдардын баарын келтирсек огоэле көп
барак кетчүдөй.
“Мен флотто төрт жарым жыл кызмат
өтөдүм. Себеби аскерге чакырганга курагы
жеткен жаштардын саны жетишсиз эле.
Согуштун
айынан
канчалаган
балдар
төрөлбөй калбадыбы... Аскер кемелеринде
өткөн жоокердик курагым жөнүндө чарчабай
айтып бере алам.

Флотто кызмат өтөп жүрүп волейбол
боюнча курама командада ойногон жана анын
капитаны болгон. Степ бийин дагы ошол
жерден өздөштүргөн. Балтика жана Түндүк
деңиздеринде күжүрмөн тапшырмаларды
аткарууга катышкан.
Мекенине келгенден кийин да университетте студент кезинде
республиканын
волейбол боюнча курама командасында ойноп,
Кыргыз ССРинин намысын Камбоджа,
Тайланд өлкөлөрүндө коргогон.
Билими боюнча экономист-финансист.
Кыргыз
мамлекеттик
университетин
аяктаган, КПССтин Москвадагы жогорку
партиялык мектебин артыкчылык диплому
менен бүтүргөн. Эмгек жолунда Кыргыз
ССРинин Финансы министрлигинин аппаратында, Мамлекеттик пландоонун илимий
изилдөө институнун директору болуп
иштеген. 70-жылдардын башында ЫсыкКөл облусун уюштуруучулардын бири болуп,
облустук аткаруу комитетинин төрагасынын
орун басарынын кызматын аркалаган.
1977-1984-жылдары Кыргызстандын Коммунисттик
партиясынын
борбордук
комитетинин
аппаратында
иштеген.
Ал эми туризм боюнча республикалык
кеңештин төрагасы болуп турган кезинде
Ысык-Көлдөгү
туристтик
базаларды
курдуртту
жана
айрымдарын
оңдоп
түзөөдөн өткөргөн. Мындай жаңылануу
Ош облусундагы Абшыр-Сай, Жалал-Абад
облусундагы Сары–Челек менен Арланбоб
туристтик базаларын
да камтыган.
Э.Абакиров жана Аскар Жумагуловичтин
жеке демилгеси менен Бишкектеги “Достук”
мейманканасы ВЦСПСтин каражаттарынын

Ошол убакта флотто өздүк көркөм
чыгармачылык абдан гүлдөп турган экен.
Аскердик жогорку жетекчилик өзү жеке
көзөмөлдөп турган. Мен болгону улук
матросмун, а менин талантымды СССРдин
Коргоо министри, маршал Малиновский өзү
жеңиштин 20 жылдыгына арнап өткөрүлгөн
өздүк
көркөм
чыгармачылыгынын
кароосундагы жетишкендигими Грамота
менен белгилеп баа берген. Ал учурда комуз
дагы чертип жүрчүмүн. Эми элестетип көр,
Кызыл Туулуу Балтика флотунда канча
кеме, канчалаган суу астында сүзүүчү
кемелер, көптөгөн аскердик бөлүкчөлөр бар
дейсиң, ошолордун ичинен сары өзөн чүйдө
өскөн кыргыз жигит биринчи даражадагы
диплом
алып
жатпайымбы!
Матрос
кезимдеги сыйлыктарым менен азыр деле
сыймыктанам”.
Декабрь, 2019-жыл
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Торпедочу болуу оор шарттарда ого бетер
кыйын болгону менен эс алууга Фрунзеге
келгенде матростун формасын кийген
зыңкыйган жигитти далай кыздар артынан
узата карап калышаар эле.
Матростор бийлеген “Яблочкону” далай
ирет бийлеп, ушул көз ирмемдер эч качан
бүтпөсө экен деп кыялданчу. Ананчы, 22
матрос бир катарга туруп бири-биринин
ийинине колун коюп бирдей ыргакта бийлөө
керемет эмей эмне!
Степ бийи менен кечээ жакынкы жылдары
эле кайрадан кызуу алектенип баштайт.
Эмне болуптур, Жузеппе Верди өзүнүн
25- “Фальстав” операсын 80ге чыгайын деп
калган курагында жазган. Андыктан келерки
2020-жылы Бразилияда өтө турган Эл аралык
чемпионатка 80ге 1 жаш калганда катышуу
ниети колдоого гана арзыйт эмеспи.

тартиби менен баштатпастан, эң биринчи
Кыргызстандын
катышуучусу
менен
баштатканы көпчүлүккө белгилүү болбосо
керек. Ошондо чоң атасы менен чогуу барып
бийлеген 8 жаштагы небереси эми Бразилияга
да коштоп баруу үчүн кызуу даярдык көрүүдө.
Ушул тапта Аскар Жумагулович өзүнө
курбалдаш бирөө болсо, жуп болуп бийлейт
элек деп эңсейт. Мурда чогуу бийлеген
сахналашы Бергали Сарбасов (Казакстан)
дүйнө салгандан кийин ага окшош шерик
табыла элек. Экөөнүн келбети, дене
түзүлүшү окшош эле, экөө тең ак чач болчу.
Кыргызстандын Казакстанда өткөн маданият
күндөрүндө Астанада чогуу өнөр көрсөтүшкөн.
Элдин алакан чапканын, таазим кылганын
элестете бериңиз.
Андыктан степ бийин өздөштүрүүгө
кызыккандар болсо Аскар Жумагулович
үйрөтүп алууга макул, болгону жаш курагы,
дене келбети каарманга окшош болуусу керек.

"Пенсия"

2014-жылы Германияда өткөн степ бийи
боюнча эл аралык чемпионатка катышкан
учурда 73 жаштын күүсүн чертип турган
болчу. Степ боюнча Эл аралык федерациянын
президенти
Майкл
Вендт
Аскар
Жумагуловичтин жаш курагын ызааттап,
чемпионатты катышуучу өлкөлөрдү алфавит
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БАТА АЛУУНУН МИҢ ЖОЛУ
Бактылуулуктун себеби – бул бата.
Ал эми бата алууга эмне себеп? Батага арзыш
үчүн сөзсүз эле жылкы союп, дасторкон жайып,
түмөн элди чакырып той-топур өткөрүү шарт
эмес. Бата алуу деп тойго келгендердин ичээрин
ичип, жээрин жеп, дасторкондо арткан даамдын
калганын калтырбай желим баштыктарга
салып, анан "тапканың тойго буюрсун, омиин"
деп алакан жайып компоюп отурганын гана
түшүнбөө керек. Бата алуунун жолу сансыз,
эсепсиз. Эгер той менен шаан-шөкөткө эле
байланса, анда бата алуу жалаң колунда
барларга гана насип болмок.
Тойлор да болуп турсун, ылайым. Бирок
ар бир иште аша чабуу жарабайт. Кыргыздар,
негедир, той-топурга жакын келебиз. Башкалар
кантип Марска учабыз, кантип смартфондун
жаңы
үлгүсүн
чыгарабыз,
уча
турган
автомашина жасайбыз же космосто согушуучу
аскер түзөбүз деп пикир кылып жаткан доордо,
энтеңдеп араң баскан эки жашардын урматына
дүңгүрөтүп тушоо той өткөзүп, элдин баарын
дүрбөтүүнү чоң ийгилик көргөн биз эле калдык
окшойт.
Азыркы замандын көп тойлору ресторандар
менен кафелерге гана киреше алып келишпесе,
той ээсин ысырапчылыкка, ал эми конокторду
чыгашага гана туш кылат. "Түкүнчө зыяпат
кылат имиш" деп ал жагы Америкадан, бул жагы
Россиядан атайын ат арытып келгендерди, бери
эле дегенде өлкөбүздүн бир бурчунан экинчи
бурчуна зыярат кылгандарды далай көрдүк.
Берер белегин, салар сарпайын жана кошор
кошумчасын айтпаганда да жолго эле канча
акча кетет.
Андан да чоң чыгаша – бул убакыттын укум
болгону. Аманчылык болсо акча табылат, а
убакытчы?
Анан да, демейде, тойлордун ырынан чыры
көп. "Мага жакшы көңүл бөлбөдү", "Сөздү
акырында берди", "Четке отуруп калдым",
"Конкурста бир белек албадым", "Атайын
алыстан келсем кондурарга жайы жок",
"Устукандын улугу тийбеди" деген сыяктуу
болор-болбос шылтоо менен таарынып, ал
тургай жүз карашпай калгандар канча.
Ошон үчүн бата алуунун башка миллиондогон
жолдорун үйрөнөлү, билели жана билгенибизге
жараша амал-аракет кылалы.
Бата алуу – бул бирөөнүн сага алакан
жайып, ак тилек айтышы эле эмес. Бата алуу

– бул адамдын жүрөгүн жылытуу. Бир да жан
күбө болбогон сооптуу ишиң деле жүрөктөргө
сөзсүз кубаныч алып келет. Оң колуң кылган
жакшылыкты сол колуң билбей калган менен
Жараткан баарын көрүп турат. Ошон үчүн
"Жакшылыкты жаса да деңизге ыргыт, балык
билбесе Калык билет" дейт акылман кыргыз.
Калык деген Жараткандын бир аты, бир
сыпаты. Ошондуктан, мейли, адам сени билсин
же билбесин, уксун же укпасын, таанысын же
тааныбасын, сен кылган адал, берекелүү ишаракеттин акыбетине кубанып, ичи элжиресе,
сага берген батасы ошол.
Кайрымдуулук кылуу, жол жана көпүрө салуу,
мектеп, медресе куруу, садака, зекет, үшүр берүү,
арык казып суу чыгаруу, чаңкаганга суусундук,
ач калганга тамак сунуу, ооруганга зыярат
кылуу, жакындарга белек берүү сыяктуу иштер
батанын соолбос мүрөгү менен такыр жерди
сугарып, жашылдандыруунун сыңары экендиги
айтпаса да түшүнүктүү.
Булардан тышкары биз байкабаган, маани
бербеген, майда деп эсептеген канча амалдар
ак бата алуу бактысына себеп. Мисалы, жаман
адатыңды таштасаң – бата алганың. Тааныганга
да, тааныбаганга да жылмайып салам айтсаң
– бата алганың. Жолдо жаткан буюмду алып
койсоң – бата алганың. Жетимдин башынан
сылап, муңдууну күлдүрсөң – бата алганың.
Таш менен урганды аш менен сыйласаң,
оройго кичи пейилдик, акмакка адептүүлүк,
жалганчыга чынчылдык менен жооп кайтарсаң,
душмандарды достоштурсаң, бирөөнүн айыпкемчилдигин жашырсаң – бата алганың.
Күнөөдөн өзүңдү тыйып, напсиңди жеңгениң
– бата алганың. Бүгүнтөн баштап эл көзүнчө
түкүргөндү, чылым же таштанды ыргытканды
таштаганың – бата алганың. Аркадан
ушактагыча таттуу тил менен кемчилдикти
бетке айтканың – бата алганың. Бурадарды
жакшылыкка
чакырып,
жамандыктан
кайтарганың – бата алганың.
Айтор, батага бап, бактыга чак болчу амаларакеттердин чеги жок. Ошондуктан адамдын
батасын ал, тууганым. Өзгөчө ата-эненин, карыкартаңдын, оору-сыркоонун, муктаждардын,
мусапырдын, кор болгондордун, жетимжесирлердин батасын ал. Адам тургай өсүмдүк
менен айбанаттын батасын ал.
Бата менен эл, жамгыр менен жер көгөрөт!
Нуржигит Кадырбеков

Декабрь, 2019-жыл

27

СТАТКОМ СООБЩАЕТ

ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
ПО КР ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Данные о среднемесячной заработной
плате по Кыргызской Республике для
исчисления страховых взносов в соответствии
со статьей 14-1 Закона Кыргызской

Кыргызская Республика

Кыргызская Республика (без Кумтора)
Иссык-Кульская область

Иссык-Кульская область (без Кумтора)
Ак-Суйский район

Жети-Огузский район

Жети-Огузский район (без Кумтора)
Иссык-Кульский район

Тонский район

Республики "О тарифах страховых взносов по
государственному социальному страхованию"
(в редакции Закона КР № 112 от 29.06.2017 г.)

Для плательщиков страховых
Для плательщиков,
взносов (за исключением
установленных пунктами
плательщиков, предусмотренных
2 и 2-1 статьи 6 Закона
пунктами 2 и 2-1 статьи 6 Закона
Кыргызской Республики
Кыргызской Республики
«О тарифах страховых
«О тарифах страховых взносов по
взносов по государственному
государственному социальному
социальному страхованию”
страхованию» (в редакции Закона КР (в редакции Закона КР № 112
№ 112 от 29.06.2017 г.)
от 29.06.2017 г.)(*)
Среднемесячная заработная
плата за 2018 год без учета
предприятий на которых
Среднемесячная заработная
среднемесячная заработная
плата за 2018 год
плата превышает ее
на период с 1 января 2020 года по 31
среднереспубликанский
декабря 2020 года
уровень на 50% на период
с 1 января 2020 года по 31
декабря 2020 года
16 427

11 387

12 001

-

15 762

21 397
11 111
59 000
9 949

12 479

-

10 551
10 772
9 241
-

10 536

11 670

11 055

13 345

10 744

Тюпский район

10 151

Джалал-Абадская область

14 600

10 567

9 702

9 228

г.Каракол

г.Балыкчы

13 168

Ала-Букинский район

19 507

Ноокенский район

15 357

Токтогульский район

12 382

Базар-Коргонский район
Аксыйский район

Сузакский район

9 919

Тогуз-Тороуский район

17 104

Чаткальский район

27 354

г.Джалал-Абад

14 384

г.Ташкомур

16 216

г.Майлуу-Суу

28

9 490

13 690
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9 593

11 252
9 145
9 171

10 221
9 769

13 195

11 560
12 160

11 329

10 177
13 615

СТАТКОМ СООБЩАЕТ
г.Кара-Куль

24 779

11 644

Ат-Башынский район

13 499

12 621

Нарынская область

Ат-Талинский район
Жумгальский район
Кочкорский район
Нарынский район
г.Нарын

Баткенская область
Баткенский район

Лейлекский район

Кадамжайский район
г.Баткен

г.Сулюкта

г.Кызыл-Кия

Ошская область

Алайский район

Араванский район

Кара-Сууский район
Ноокатский район

14 925

12 799

12 273

11 599

12 221

11 831

12 413

11 521

13 366

12 339

19 620

15 171

11 026

10 115

8 190

8 190

11 312

10 463

10 013

9 499

13 988

12 929

9 430

9 173

12 467

10 020

10 307

9 849

12 786

12 348

8 978

8 686

9 972

9 551

9 646

9 319

Кара-Кульжинский район

11 928

11 671

Таласская область

12 511

10 088

Узгенский район

Чон-Алайский район

Кара-Бууринский район
Бакай-Атинский район
Манасский район
Таласский район
г.Талас

Чуйская область

Аламудунский район

Ысык-Атинский район
Жайылский район
Кеминский район

Московский район

Панфиловский район
Сокулукский район
Чуйский район
г.Токмок

г.Бишкек
г.Ош

9 445

9 067

14 646

12 441

11 401

9 142

12 145

9 682

9 389

9 137

13 334

10 042

16 425

10 477

14 161

11 490

14 114

10 655

12 663

9 595

14 025

10 661

17 517

10 089

11 137

10 556

15 464

12 782

14 036

10 740

10 844

10 390

13 416

12 246

20 517

12 917

13 804

11 503

(*) - 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.

socfond.kg
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН МЕДИКО-САНИТАРНОЙ
ПОМОЩЬЮ (ПГГ)
Эльнура Боронбаева, Председатель
фонда ОМС при правительства КР
Целью Программы была и остается
обеспечение прав граждан Кыргызской
Республики на получение медико-санитарной
помощи.
Программа определяет виды, объем и
условия предоставления медико-санитарной
помощи, исходя из объемов финансирования
сектора
здравоохранения
из
средств
государственного бюджета и обязательного
медицинского страхования.
В рамках ПГГ населению оказываются
следующие
виды
медико-санитарной
помощи в государственных организациях
здравоохранения:

I. Первичная
медико-санитарная
помощь (ПМСП) - оказывается в Группах
семейных врачей (ГСВ), Центрах семейной
медицины (ЦСМ), чтобы ее получить на
льготных условиях необходимо приписаться
к группе семейных врачей и тогда бесплатно
предоставляется в следующем объеме:
- профилактические мероприятия;
- прием и консультация врача, при
необходимости с проведением медицинских
манипуляций;
- базовые лабораторные и диагностические
исследования при наличии направления от
специалиста (общий анализ крови и мочи,
микроскопия мочевого осадка, микроскопия
уретрального и вагинального мазков, анализ
мокроты (микроскопия мазка), определение
сахара в крови и моче, определение
холестерина в крови, электрокардиограмма)
лечение
(оказание
неотложной
медицинской
помощи,
иммобилизация,
назначение
медикаментозного
лечения,
проведение медицинских инъекций (внутривенных, внутримышечных, подкожных).
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Другие лабораторные и диагностические
исследования на ПМСП бесплатно для
застрахованной и льготной категории
населения, приписанной к ГСВ, если же
не приписаны к ГСВ, то оплачивают по
Прейскуранту цен.
При получении медицинских услуг
имеет значение застрахован ли гражданин,
т.е. есть ли страховые отчисления на ОМС
у гражданина. На сегодняшний день у нас
застрахованными являются: Работающие;
Пенсионеры; Дети; Лица, получающие
социальное пособие; Беженцы; Фермеры и
члены фермерских хозяйств; Лица, имеющие
Полис ОМС, Военнослужащие, Студенты,
Зарегистрированные безработные.
Застрахованный гражданин имеет право,
кроме вышеперечисленных исследований,
еще на следующие льготы:
• восстановительная и физиотерапевтическая помощь, а также стационарнозамещающая помощь (или дневные стационары) на ПМСП:
- с внесением сооплаты в размере 50
процентов от стоимости медицинской услуги
по Прейскуранту цен (незастрахованная
категория оплачивает 100% стоимости услуги
по Прейскуранту цен);
• в амбулаторно-диагностических и
консультативно- диагностических отделениях
(АДО и КДО) республиканских и областных
стационаров за лабораторно-диагностические
исследования оплачивают 50% стоимости
услуг по Прейскуранту цен (незастрахованная
категория оплачивает 100% стоимости услуги
по Прейскуранту цен);
• на льготное лекарственное обеспечение застрахованной категории и льготной
категории (больные бронхиальной астмой,
эпилепсией, параноидной шизофренией, аффективными расстройствами и онкологические больные) граждан на амбулаторном
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уровне через аптечную сеть.
Основной принцип работы программ это частичная оплата пациентом стоимости
приобретаемых
лекарственных
средств
по льготным рецептам, выписываемым
врачами ЦСМ/ГСВ. Другая часть стоимости
оплачивается аптекам (возмещается) из
средств
обязательного
медицинского
страхования. Константа возмещаемой суммы
приводится в специальном Справочнике
лекарственных средств, возмещаемых по
Дополнительной программе ОМС и Программе
госгарантий на первичном уровне.
В целях обеспечения экономической
доступности лекарственных средств и
сохранения пропорции между уровнем
возмещения и уровнем оплаты пациентом
(возмещение 50-60%, оплата пациента 4050% по рецептам ОМС и 90-85% возмещение
и 10-15% оплата пациента по рецептам ПГГ)
стоимости реализуемого лекарственного
средства периодически пересматриваются и
утверждаются базисные цены лекарственных
средств.

II. Стационарная медицинская помощь
Госпитализация и лечение в стационарных
условиях проводятся только при наличии
направления
врача,
застрахованный
гражданин с направлением:
• если пациент прошел все необходимые
для госпитализации в стационар обследования
в ЦСМ/ГСВ, ЦОВП, имеет на руках анализы,
то госпитализируется в стационар без
дополнительного обследования в АДО или
КДО стационаров;
•
вносит в кассу больницы средний
уровень сооплаты.
Размер вносимой сооплаты зависит от
профиля заболевания (терапевтический/
хирургический пациент) и уровня стационара
(городские,
районные/республиканские).
Организации республиканского уровня – это
Национальный госпиталь, Национальный
центр кардиологии и терапии, Национальный
хирургический
центр,
Республиканская
инфекционная больница, Национальный
центр охраны материнства и детства.

Уровень сооплаты за медицинские услуги при стационарном лечении

Виды сооплаты
(при наличии направления на госпитализацию)

Сооплата
терапевтического
профиля
Сооплата
хирургического
профиля

Минимальный уровень (для пенсионеров до
70 лет, лица, получающие соцпособие)
Средний уровень (для застрахованной
категории населения)
Максимальный уровень (для остальной
категорий населения)
Минимальный уровень (для пенсионеров до
70 лет, лица, получающие соцпособие)
Средний уровень (для застрахованной
категории населения)
Максимальный уровень (для остальной
категорий населения)

Необходимо отметить, что для организаций
здравоохранения
существует
перечень
малозатратных хирургических операций. При
необходимости госпитализации с диагнозом
из этого перечня вносится сооплата
терапевтического уровня. К примеру, пункция
брюшной полости, плевральной полости,
первичная хирургическая обработка раны
и наложение швов, вскрытие фурункула,
которые можно провести на амбулаторном
уровне в ЦСМ/ГСВ.
Программой госгарантий предусмотрено

Стационары
Республиканские
городские, районные,
стационары
областные (в сомах)
(в сомах)
330
330
840

1160

2650
430

2980

1090

1510

3440

3870

430

предоставление 100% льгот гражданам
из числа малообеспеченных слоев, лиц
без определенного места жительства;
лиц,
поступивших
без
документов;
военнослужащих
срочной
службы.
Решение
об
освобождении
внесения
сооплаты выносит лечебно-контрольная
комиссия организации здравоохранения,
рассмотрев заявление пациента (или его
родственников) и справки, подтверждающей
вышеперечисленное (справки, выданной
органами
социальной
защиты
или
Декабрь, 2019-жыл
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социальным работником айыл окмоту). В
особых случаях, допускается освобождение
пациентов от внесения сооплаты при наличии
личного заявления с указанием причин
невозможности предоставления справки по
малообеспеченности. А также предусмотрен
возврат внесенной сооплаты в следующих
случаях:
- если право пациента на льготы
установлено после ее внесения;
- при выявлении фактов нарушения прав
пациента;
- при переводе пациента, находящегося на
стационарном лечении, в другой стационар, в
случае летального исхода или отказа пациента
от лечения.

В Программе госгарантий сегодня имеются
46 льготных категорий (30 социальных
категорий, в т.ч. пенсионеры и ветераны
труда старше 70 лет, дети в возрасте до 6 лет
и т.д., а также 16 категорий по медицинским
показаниям, в т.ч. женщины, поступающие на
роды и.т.д. Весь перечень можно посмотреть
на сайте www.foms.kg для которых все услуги
как на амбулаторном так и на стационарном
уровне оказываются без внесения какой-либо
сооплаты. Следует отметить, что 3-я и более
плановая госпитализация граждан из числа
льготной категории за исключением детей
до 5 лет, будет производиться с внесением
сооплаты среднего уровня. Таким образом 2
плановые госпитализации в год бесплатны.
Стоматологические услуги
В
рамках
ПГГ
следующие
виды
стоматологической помощи предоставляются
всем гражданам бесплатно:
- экстренная стоматологическая помощь,
включая необходимое медикаментозное
обеспечение;
- санация полости рта - детям до 10-ти
полных лет, пенсионерам в возрасте 70 лет
и старше и женщинам, вставшим на учёт по
поводу беременности по месту приписки;
- профилактические осмотры полости рта
детей в детских дошкольных образовательных организациях и учащихся в общеобразовательных организациях, женщин, вставших
на учёт по поводу беременности.
Специализированная стоматологическая
помощь
в
амбулаторных
условиях
предоставляется согласно Прейскуранту цен.
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III. Дорогостоящие
исследования
и
манипуляции
Восемь
видов
дорогостоящих
исследований и манипуляций (ангиография
периферических сосудов, сосудов головного
мозга и внутренних органов, компьютерная
и ядерно-магнитно-резонансная томография,
ангиокардиография при пороках сердца,
коронарография, плазмоферез, литотрипсия,
гемосорбция, гемодиализ) проводятся с
оплатой стоимости по Прейскуранту цен
медицинских услуг, как на амбулаторном,
так и на стационарном уровнях. Участникам
и инвалидам ВОВ данные обследования
предоставляются бесплатно.
IV. Экстренная скорая медицинская
помощь
оказывается
пациентам
по
жизненным показаниям при состояниях,
представляющих угрозу жизни и требующих
срочного
медицинского
вмешательства
(несчастный случай, травма, отравление,
другие состояния и заболевания). Экстренная
медицинская помощь оказывается всем
гражданам круглосуточно бесплатно, включая
обеспечение лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения.

V. Дополнительная информация
Незастрахованные
граждане
могут
приобрести
Полис
обязательного
медицинского страхования (Полис ОМС)
стоимостью 1200 сом. Женщинам, вставшим
на учет по поводу беременности, Полис
выдается бесплатно.
Полиса ОМС граждане могут приобрести
у семейного врача и непосредственно в
Территориальном управлении Фонда ОМС.
В настоящее время выдача полисов ОМС
осуществляется посредством платежных
терминалов "Quickpay". В дальнейшем
планируется выдача полисов ОМС через
мобильные инструменты и другие платежные
терминалы.
Действие Полиса ОМС начинается по
истечении 15-дней с момента подачи
заявления и внесения оплаты. Полис
действителен в течение 1 года.
За подробной информацией по этим и
другим вопросам работает Горячая линия
– 113. Все звонки по стране бесплатны.
Кроме того, обратившись на сайт можно
интересующие вопросы выяснить через онлайн чат.
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Приложение

Перечень категорий граждан, имеющих право на получение
медико-санитарной помощи по Программе государственных
гарантий бесплатно и на льготных условиях
Раздел I Категории граждан, имеющих
право на бесплатное получение медикосанитарной помощи на амбулаторном
уровне и в стационарах по социальному
статусу
1. Участники Великой Отечественной
войны.
2. Инвалиды Великой Отечественной
войны и Баткенских событий.
3. Граждане, пострадавшие в ходе боевых
действий в борьбе с международным
терроризмом и получившие инвалидность.
4. Граждане, награжденные орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в тылу в годы
Великой Отечественной войны.
5. Бывшие узники концлагерей.
6. Блокадники города Ленинград.
7. Ветераны труда в возрасте старше 70 лет.
8. Лица, награжденные орденом "Баатыр
эне" и орденом "Мать-героиня".
9. Граждане, подвергшиеся в годы
Великой Отечественной войны незаконной
насильственной мобилизации в рабочие
колонны (трудармию) и впоследствии
реабилитированные.
10. Герои Советского Союза и лица,
награжденные орденом Славы 3-х степеней.
11. Герои Социалистического Труда.
12. Граждане, удостоенные высшей
степени отличия "Кыргыз Республикасынын
Баатыры", награжденные орденом "Манас" I
степени.
13. Участники боевых действий на
территории других государств.
14. Граждане, пострадавшие вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС (лица,
страдающие заболеваниями, вызванными
последствиями радиационных аварий; лица,
принимавшие в 1986-1987 годах участие
в работах по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, а также
инвалиды, в отношении которых установлена
причинная связь наступившей инвалидности
с
чернобыльской
катастрофой;
лица,

принимавшие в 1988-1989 годах участие в
работах по ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС; семьи погибших
при ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС и умерших вследствие заболеваний,
вызванных
последствиями
аварии
на
Чернобыльской АЭС; лица, эвакуированные
(выехавшие в добровольном порядке) в
1986 году в Кыргызскую Республику из
зоны отчуждения или переселенные, а также
выехавшие в добровольном порядке из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы;
лица, выехавшие в добровольном порядке в
Кыргызскую Республику из зоны проживания
с правом на отселение после аварии на
Чернобыльской АЭС; военнослужащие и лица
начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, проходившие службу в зоне
отселения, зоне проживания с правом на
отселение; дети и подростки в возрасте до
18 лет, эвакуированные и переселенные в
Кыргызскую Республику из зон отчуждения,
отселения и проживания с правом на
отселение, включая тех, которые на день
эвакуации находились во внутриутробном
состоянии, а также дети первого и
последующих поколений граждан, указанных
выше).
15. Лица с ограниченными возможностями
здоровья, получившие ранения и увечья при
исполнении обязанностей воинской службы.
16. Члены семей погибших и пропавших без
вести (родители (отец, мать) по достижении
пенсионного возраста, в случае, если
погибший был единственным ребенком; дети
до достижения ими возраста восемнадцати
лет), получившие тяжкий, менее тяжкий и
легкий вред здоровью, подтвержденный
соответствующим заключением судебномедицинской экспертизы, лица, признанные
лицами с ограниченными возможностями
здоровья вследствие травм, полученных в
событиях 17 марта 2002 года в Аксыйском
районе Джалал-Абадской области, 6 апреля
2010 года в Таласской области, 7 апреля 2010
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года - в городах Бишкек и Нарын, 13, 14, 19
мая 2010 года - в Джалал-Абадской области и
в июньских событиях 2010 года - в городе Ош,
Ошской и Джалал-Абадской областях.
17.
Лица
с
ограниченными
возможностями здоровья с инвалидностью
I и II групп вследствие трудового увечья,
профессионального или общего заболевания.
18. Лица с ограниченными возможностями
здоровья по зрению и слуху.
19. Лица с ограниченными возможностями
здоровья с детства.
20. Дети с ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет.
21. Дети в возрасте до 6 лет включительно.
22.
Дети-сироты,
проживающие
в
государственных детских домах, семейных
детских домах (приемных семьях), домахинтернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
23. Граждане, проживающие в домахинтернатах для престарелых и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
24. Граждане, подлежащие призыву
на действительную воинскую службу,
направленные
военно-врачебными
комиссиями на медицинское обследование на
амбулаторном уровне или лечение в условиях
стационара.
25. Военнослужащие срочной службы
в
случаях
невозможности
оказания
им
квалифицированной
медицинской
помощи в ведомственных организациях
здравоохранения, в период прохождения
военной службы.
26. Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом.
27. Дети из малообеспеченных семей
в возрасте до 16 лет, обучающиеся в
образовательных организациях, до окончания
ими обучения, но не более чем до достижения
ими возраста 18 лет, при предъявлении
справки из органов социального развития.
28. Пенсионеры в возрасте старше 70 лет.
29.
Лица,
находящиеся
под
предварительным следствием, а также лица,
отбывающие наказание, при возникновении
неотложного состояния, угрожающего жизни
пациента, в случае невозможности оказания
им медицинской помощи в медицинских
службах
пенитенциарной
системы,
следственном изоляторе Государственного
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комитета
национальной
безопасности
Кыргызской
Республики,
изоляторах
временного
содержания
Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики.
30. Выпускники детских домов, домовинтернатов, оставшиеся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет.
Раздел II. Категории граждан, имеющих
право на бесплатное получение медикосанитарной помощи по клиническим
показаниям основного заболевания на
амбулаторном и стационарном уровнях
1. Женщины, вставшие на учет по поводу
беременности.
2. Женщины с патологией беременности
при стационарном лечении (по основному
диагнозу).
3. Женщины, поступающие по поводу
прерывания беременности по социальным и
медицинским показаниям.
4. Женщины, поступающие на роды.
5.
Женщины
с
послеродовыми
осложнениями в течение 10 недель после
родов.
6. Больные туберкулезом.
7. Больные бронхиальной астмой.
8. Онкологические больные в терминальной стадии.
9. Больные психическими заболеваниями
(параноидная шизофрения, хронические
бредовые
расстройства,
аффективные
расстройства различного генеза).
10. Больные эпилепсией.
11. Больные сахарным диабетом.
12. Больные несахарным диабетом.
13. Контактные лица и больные
заболеваниями, вызванными особо опасными
и карантинными инфекциями (брюшной тиф,
паратиф, сибирская язва, чума).
14. Больные бешенством и лица, имевшие
контакт с больным и возможность заражения
бешенством.
15. Больные менингококковым менингитом.
16. Больные гемофилией.
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КАК ПОЯВИЛАСЬ ПЕНСИЯ?
Пенсионный возраст
Пенсио́ нный во́ зраст — устанавливаемый
государством
возраст
гражданина,
по
достижении которого он может обратиться за
назначением пенсии по старости.

История

История пенсии имеют древнюю историю,
хотя в течение длительного времени они не
были массовыми — и государственными.
Традиционно о «своих» в Европе заботились
церкви и гильдии; абсолютные монархи
пытались перехватить инициативу, так, в 1598
году парламент правительства Елизаветы I
установил выплату пенсий бывшим солдатам,
но даже такие ограниченные меры не
продолжались постоянно; единственной
гарантией
против
нищеты
являлась
земельная собственность. Елизаветинский
Закон о бедных возложил в 1601 году заботу о
пожилых нетрудоспособных людях на местное
самоуправление, выплаты производились
после утраты трудоспособности при условии
работы до этого момента. Хотя средняя
продолжительность
жизни
в
Англии
тогда была около 35 лет, это в основном
определялось высокой детской смертностью,
и доживший до 15 лет имел хорошие шансы
прожить более шестидесяти лет. Те, кто более
«не могли работать», получали выплаты в
размере зарплаты наёмного работника, но
многие шестидесяти и семидесятилетние
продолжали работать (перепись 1570 года в
Норидже упоминала трёх вдов 74, 79 и 82 лет
как уже «почти не могущих работать»).

В Западной Европе первая государственная
пенсионная система для военных была
создана Карлом III в 1762 году, в 1780-х годах
Австрия и Швеция ввели пенсионные системы
для госслужащих. Иногда такие пенсионные
схемы покрывали только жену и детей,
предполагалось, что чиновник продолжит
работу до смерти. Идеи массовой пенсионной
системы распространились только с приходом

Великой французской революции: за них
агитировал Томас Пейн, а революционное
правительство якобинцев под влиянием
соображений Кондорсе одобрило принцип
социальной пенсии – но за несколько недель
до своего падения.

Первой страной, создавшей пенсионную
систему, целью которой было оказание помощи
людям, утратившим способность обеспечивать
собственное существование в связи с
достижением возраста нетрудоспособности,
стала
Германия.
Согласно
закону
о
государственном пенсионном обеспечении
лиц, работающих по найму, принятому в
1880-е годы, пожилые люди обрели право на
государственную пенсию в размере 20 % от
средней зарплаты по достижении 70-летнего
возраста. Принятие этого закона стало
реализацией одного из пунктов социальной
программы
германского
рейхсканцлера
Отто фон Бисмарка, с помощью которой
он перехватил инициативу у германских
социалистов. Такой высокий возрастной
порог давал возможность получать пенсию
только лицам, уже полностью (в лучшем
случае — почти полностью) исчерпавшим
ресурс своей работоспособности. Впрочем,
следует отметить, что по ещё одному закону
из «социального пакета» Бисмарка люди,
утратившие трудоспособность до достижения
пенсионного возраста, могли рассчитывать на
пенсию по инвалидности. Поскольку в конце
XIX века до 70 лет доживали очень немногие,
под влиянием профсоюзов и социалдемократов, вернувшихся к политической
активности после ухода канцлера и
прекращения действия закона об их запрете,
пенсионный возраст был снижен до 65 лет.
В Российской империи пенсионная
система оформилась на рубеже XIX—XX вв.,
при этом строгого возрастного ценза, когда
человек мог отправиться на пенсию, не было.
После революции 1917 года систему сразу
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упразднили. В СССР пенсионное обеспечение
по старости было введено в 1928 году для ряда
категорий граждан (рабочих горнорудной и
текстильной промышленности), а с середины
1930-х пенсию стали платить всем городским
рабочим и служащим. Однако, данные
выплаты зачастую носили символический
характер, и получаемые людьми суммы
находились значительно ниже прожиточного
минимума. Возраст выхода на пенсию по
старости законодательно утвердили в 1932
году: 55 лет для женщин и 60 — для мужчин.
Пенсионная система в современном смысле
этого слова была введена в СССР в 1956 году,

с принятием закона «О государственных
пенсиях». Как и ранее, она не касалась
членов колхозов — на них пенсионное
законодательство стало распространяться
только с 1964 г. Окончательно система
пенсионного обеспечения в СССР была
установлена постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 26 сентября 1967 г. № 888, при этом
возраст выхода на пенсию у членов колхозов
был зафиксирован на том же уровне «55/60»,
как и у рабочих (прежде он был на пять лет
выше); кроме того, был установлен более
низкий пенсионный возраст для некоторых
категорий работников.

Для граждан, имевших обычные условия
труда, многие страны (СССР и Россия до 2013
года к ним не относились) устанавливают
несколько возрастов для выхода на пенсию:

позволяет затем получать более высокие
выплаты (понятие «максимальный возраст»
при этом не употребляется).

Разновидности
пенсионного возраста ПЕНСИОННОГО
РАЗНОВИДНОСТИ

«ранний»
— минимальный возраст,
в котором можно выйти на пенсию, при
этом выплаты будут значительно ниже
нормальных;

«нормальный» — возраст, в котором
можно получить полную пенсию. Требования
к трудовому стажу различаются по странам,
статистики при публикации сравнительных
данных обычно предполагают начало работы
в 20 лет. Дальнейшая задержка с выходом на
пенсию в некоторых странах может увеличить
последующие выплаты;
«максимальный», после достижения
которого увеличение будущих выплат
прекращается.

Так, в США ранний выход на пенсию для
работника, родившегося в 1954 году, составляет
62 года, нормальный — 66 лет, максимальный
— 70 лет. При наличии таких разновидностей
под «пенсионным возрастом», по умолчанию,
понимается
нормальный
пенсионный
возраст. В России (как и ранее в СССР) в законе
прописан только один возраст. Однако, с 2013
года добровольное откладывание обращения
за назначением пенсии на 1—10 лет в РФ
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Исследователи
используют
также
«эффективный» возраст, по достижении
которого средний человек прекращает работу
(для исключения ранней инвалидности
обычно рассматриваются лишь уходы с рынка
труда после 40 лет. Этот возраст часто сильно
отличается от указанных в законах, например
в Южной Корее при нормальном возрасте в 60
с небольшим лет, средний человек выходит на
пенсию после 70 лет, в Бельгии — наоборот:
при нормальном возрасте в 65 лет средний
возраст прекращения работы — около 60 лет;
в среднем по странам-членам ОЭСР в 2015
году этот возраст составлял около 65 лет (чуть
выше для мужчин, чуть ниже для женщин).
В России в 2016 году женщины в среднем
выходили на пенсию в 60 лет, мужчины — в
63 года[11].
Среди стран-членов ОЭСР пенсионный
возраст в 2017 году находился в диапазоне от 58
лет (женщины в Турции) до 67 лет (Исландия,
мужчины в Израиле, Норвегия). В девяти из
этих 35 стран пенсионный возраст женщин был
ниже, чем у мужчин[12]; шесть из числа таких
стран планируют ликвидировать разницу
путём повышения пенсионного возраста для
женщин, Израиль сокращает разницу, и лишь
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Швейцария и Польша планируют сохранить
разрыв между женщинами и мужчинами[13].
Более половины стран находятся в процессе
повышения пенсионного возраста, в среднем
на 3,3 года[13].

В Европе и США в отдалённой перспективе
— к 2060 году — возраст выхода на пенсию
собираются повышать до 70 лет как для
мужчин, так и для женщин. Премьер-министр
Швеции стремится повысить пенсионный

возраст до 75 лет.

Во всех странах существуют и специально
оговариваются в законодательстве особые
правила досрочного выхода на пенсию лиц,
длительное время занятых на тяжёлых
(например подземных), сопряжённых с
угрозой для жизни (военные, полицейские)
или требующих особой концентрации (скажем,
железнодорожники, медики) работах.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ПО СТРАНАМ
Ниже в таблице представлены сведения
о пенсионном возрасте в большинстве
европейских стран, а также в ряде стран
других континентов.
Страна
Австралия

Пенсионный
возраст
65л6 м

Год
65л6 м

Источник
2018

В Австрии с 1 января 2024 года пенсионный
возраст для женщин начнёт постепенно
повышаться и к 2033 году сравняется с
пенсионным возрастом мужчин.
Азербайджан

63г6м

60л6м

2018

вступил в
силу указ
президента
Азербайджана, согласно которому пенсионный
возраст для мужчин и женщин увеличивается
до 65 лет. Увеличение происходит поэтапно
в год на 6 месяцев: для мужчин — начиная с
1 июля 2017 года и до 1 июля 2021 года, для
женщин — с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027
года. Было 63 и 60.
Албания
Алжир
Аргентина
Армения
Бангладеш
Белоруссия

65
60
65
63
59
61г6м

60л8м
60
60
63
59
56л6м

2018
2018
2018
2018
2018
2019

Бельгия
Болгария
Босния и
Герцеговина

65
64г1 м

65
61л2 м

2018
2018

С 1 января 2017 года пенсионный возраст
повышается ежегодно на 6 месяцев до
достижения возраста мужчинами 63 лет,
женщинами — 58 лет Было 60 и 55.
65

65

2011

Бразилия нет нет 2019 [43] Пенсия мужчине
(женщине) начинает начисляться, когда сумма
«возраст + стаж» в годах достигает 95 (85).
Обсуждается необходимость реформы[43].
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия

65л6 м
63г6 м
60
65л7м

65л6 м

2018

63г6 м
55
65л7м

2018
2018
2018

С 1 января 2012 года вступила в действие
пенсионная реформа. Пенсионный возраст
будет постепенно увеличиваться и достигнет
67 лет в 2031 году. Было 65 лет.
Греция
Грузия
Дания
Израиль

67
65
65
67

67
60
65
62

2019
2018
2018
2018

Казахстан

63

58

2018

У женщин возраст постепенно повышается,
к июню 2023 года достигнет 65 лет. С 2037
года повышение возобновится в соответствии
с увеличением продолжительности жизни.
Индия
60
60
2018
Индонезия
58
58
2018
Ирландия
66
66
2018
Исландия
67
67
2018
Испания
65л6 м
65л6 м
2018
Италия
67
67
2018
С середины 2019 года, момент выхода
на пенсию будет определяться по правилу
«возраст + стаж = 100 лет» с минимумом по
возрасту «62».
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С 1 января 2018 года поэтапно, в течение
10 лет, планируется ежегодно увеличивать на
полгода пенсионный возраст для женщин, с
последующим доведением его до 63 лет.
Канада
Кипр
Китай

65
65
60

65
65
50-55

2018
2018
2011

60

60

2018

Всеобщая пенсионная система в Китае
отсутствует,
пенсия
выплачивается
отдельным категориям населения.
Республика
Корея
Киргизия
Латвия

63
63г3м

58
63г3м

2018
2018

С 1 января 2014 года пенсионный возраст
62 года ежегодно увеличивается на 3 месяца и
к 2025 году достигнет 65 лет для обоих полов.
Литва

63г8м

62г4м

2018

До 2011 года пенсионный возраст был 62,5
и 60 лет. С 2011 года происходит постепенное
увеличение пенсионного возраста для обоих
полов до 65 лет, которое завершится в 2026
году.
Лихтенштейн
Люксембург
Северная
Македония
Малайзия
Мальта
Мексика
МНР
Молдавия
Нидерланды

64

64

2018

62

2011

65

65

60
62
65
60
63
66л4м

60
62
65
55
58
66л4м

64

2018

65

65

62
65

62
60

38

66л5 м
60,5

66л5 м
55,5
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65

60
65
62
62г5 м
60
66

60л11 м
55
62
62
62г4 м
59л8 м
66

2018

2018
2018
2018
2018
2018
2018

В США возраст выхода на пенсию станет
равным 67 годам в 2027 году, так как выход
на заслуженный отдых с 67 лет предусмотрен
для родившихся в 1960-м году и позже.
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

63
62
60
60

58
57
55
58л6 м

2018
2018
2018
2018

Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция

63
62
65
64
63г4 м
65
65
61

63
62
62
59
62г8 м
60
64
61

2018
2018
2018
2011
2018
2018
2018
2018

До 2021 года пенсионный возраст для
женщин будет постепенно повышаться до 60
лет.

Премьер-министр Швеции выступает за
повышение пенсионного возраста до 75 лет.
Эстония

63г6м

63г6м

2018

2018

ЮАР
Япония

60
62

60
62

2018
2018

2018
2018

Действует с октября 2017 года. До этого
пенсионный возраст был резко повышен и
составлял 67 лет для обоих полов.
Португалия
Россия

Румыния
Саудовская
Аравия
Сербия
Сингапур
Словакия
Словения
США

2018
2018
2018
2018
2018
2019

С 1 января 2019 возраст выхода на пенсию
в Нидерландах составляет 66 лет и 4 месяца.
В 2020-м он должен вырасти до 66 лет и 8
месяцев, а в 2021-м — до 67 лет. Еще через год
он достигнет 67 лет и 3 месяцев
Новая
Зеландия
Норвегия
Польша

Принято решение о постепенном, с 2019
года, повышении пенсионного возраста до 65
лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

2019
2019

В настоящий момент пенсионный
возраст постепенно увеличивается и в 2026
году достигнет 65 лет.

Нормальный возраст выхода на пенсию
— 65 лет, ранний — 60 лет. Выплата в 60 лет
составит 70 %от нормальной, 100 % в 65 лет,
142 % в 70 лет. Работодатель традиционно
увольняет работников по возрасту 62 года,
хотя в некоторых организациях этот возраст
повышен[источник не указан 207 дней].
По материалам интернета
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КТО ПЕРЕД ВАМИ:
ЯПОНЕЦ, КОРЕЕЦ ИЛИ КИТАЕЦ?

Природа создала нас совершенно разными.
Но парадокс в том, что мы легко можем
определить
национальность
человека
внутри своей расы. Для азиата все европейцы
выглядят на одно лицо, а нам достаточно
сложно понять, кто перед нами — китаец,
кореец или японец. Впрочем, это лишь вопрос
наблюдательности.
Как и что едят
Японец никогда не будет брать еду руками,
только палочками. Верхом неприличия
считается что-то выплюнуть, например,
рыбную кость. Поэтому японцы никогда
не едят виноград, а в японских ресторанах
повара
самым
тщательным
образом
разделывают рыбу и вынимают мясо из
клешней крабов.
Манера поведения
Посмотрите, как они кланяются

Пожалуй, это самое яркое отличие. По
манере держаться на публике вы всегда
сможете понять, кто родился и вырос в
Китае, а кто в Японии или Корее. Во всех трех
странах при общении распространен поклон.
В Японии и Корее это глубокий поклон,
который используется при приветствии или
как выражение благодарности и уважения. А
в коммунистическом Китае это лишь легкий
наклон головы. Приветствием здесь стало
обычное рукопожатие, так здороваются и
мужчины, и женщины.

В Алжире есть природное озеро,
наполненное чернилами, которые
можно использовать для письма.

В Чикаго есть единственная река
в мире, которая течет в обратном
направлении. Первый в Америке банк
крови был открыт в Чикаго. Также
в этом городе расположена самая
длинная улица в мире - Western Avenue
тянется на 23,5 мили.
По материалам интернета
Декабрь, 2019-жыл
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НОВЫЙ ГОД БЕЛОЙ КРЫСЫ 2020:
КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВСТРЕТИТЬ

2020 год открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря.
Именно крыса первым предстала
перед Буддой и удостоилась чести
открывать календарь. На востоке
крыса является символом богатства,
чистоты и благосостояния. Поэтому
в один голос астрологи прогнозируют
успех во всех делах и начинаниях.
На Востоке к крысам относятся с большим
уважением и любовью. Когда их видят, то не
кричат и не бегут как можно дальше от них,
а смотрят на грызунов с особым трепетом.
В Индии крыса ассоциируется с той Крысой,
которыая везет бога Ганешу – бога знаний и
мудрости. В Японии крыса является символом
счастья, а в Китае вообще национальным
героем, ведь именно крыса когда-то впервые
принесла голодающим китайцам рис. Во многих
восточных странах крыса считается самым
популярным символом богатства.

Что принесет год белой крысы 2020?

По китайской мифологии, крыса является
умным, целеустремленным и терпеливым
животным. Она знает все свои преимущества и
недостатки. Также покровитель года обладает
отличной памятью. Крыса умеет легко
проложить свой жизненный путь и тщательно
проанализировать каждый свой шаг. Из сложных
ситуаций она легко выходит.
Хозяева
Нового
года
интересуются
40
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искусством и духовными ценностями. Они очень
требовательны к себе и своему окружению. Тотем
2020 года белого цвета, поэтому в следующем
году будут преобладать светлые мысли и чистые
помыслы.
Согласно восточному календарю, в 2020
году стоит беспокоиться об окружающем мире,
наполнять мысли добром и делать бескорыстные
действия. Крыса довольно тщательно подходит
к своей и чужой жизни, поэтому будет уважать
право каждого человека.
Человек, который хочет жить в мире и
согласии в Новом году с восточной животным –
должен обладать положительными качествами,
быть рассудительной и уметь преодолевать
препятствия на своем пути. Весь год должен
быть плодотворным, поэтому надо обязательно
при возможности купить квартиру, дом или
машину, если это есть в ваших планах.
Белый цвет Крысы – это приятный знак для
тех, кто хочет создать прочный брак в 2020 году.
Год удачен для новых начинаний, переездов
и смены работы. Все, за что вы возьметесь –
увенчается успехом. Также, если вы находитесь
с кем-то в ссоре – это хорошая возможность,
чтобы помириться и укрепить дружеские связи.
В финансовом плане белая крыса будет
изрядно помогать: год будет богатым и
денежным. Крыса подарит людям возможность
построить карьеру, подняться на лучший уровень
жизни и достичь большого признания. Впрочем
крыса меркантильная и хитрая, поэтому ей
придется достаточно много работать.

Как встретить год белой крысы 2020?

Хозяйка 2020 года – один из опрятных
животных. Поэтому подготовку к новогоднему
празднику надо начинать с генеральной уборки.
Особое внимание в этом году уделите окнам: чем
чище они будут, тем быстрее ваши дела пойдут
в гору. Не забудьте вымыть лестницу: чистый
вход в ваш дом - залог успеха и благосостояния
в новом году.
Белая Крыса не любит лишнего хлама,
поэтому выбросьте весь хлам, который вы не
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использовали в течение всего года. Поверьте,
в Новом году он вам также не понадобится.
Сделайте порядок в документах. Выбросьте
ненужные и списанные книжки, прочитанные
журналы и газеты. Встречайте 2020 год с чистого
листа.
Благодаря
живому
и
общительному
характеру, Крыса всегда в курсе новостей и
успевает побывать везде, где только можно.
Новый год лучше встречать веселой компанией,
с друзьями и близкими. Если есть возможность –
отправляйтесь в путешествие, навстречу новым
впечатлениям и новогодним приключениям.
Подарки на Новый год лучше выбирать
практичные, которые пригодятся в хозяйстве,
ведь мышки не любят безделушек. Лучше, если
это будет что-то из домашней утвари.
Новогодний стол должен быть в белых тонах.
Пусть на вашем столе будет белая скатерть, белая
посуда, белое вино или игристое шампанское.
Для декора можете выбрать металлические
подсвечники и такого же цвета свечи. На
праздничном столе должен царить достаток.
Не забудьте про приманку для крысы. На столе
должно быть зерно, орешки, рис и сыры!
Белая Крыса очень не любит небрежность и
спешку. Поэтому по случаю не покупайте готовые
салаты и еду, а сделайте все своими руками.
Стоит стол украсить красиво, ведь хозяину
года очень не нравится пренебрежительное
убранство стола.

В чем встречать год белой крысы
2020?

или смиксуйте стили. Результат вам непременно
понравится.
Рак должен выглядеть нежно и романтично.
Придерживайтесь
натурального
макияжа,
который сделает правильный акцент на глазах.
Лев должен появиться к гостям в величии
серебра. Рекомендуется не перегружать образ
украшениями. Сделайте основной акцент на
роскошном платье.
Дева должна выглядеть строго, лаконично и
быть образцом для подражания.
Весы должны выбрать спокойный образ.
Чтобы добавить образу выразительности –
наденьте массивные украшения, впрочем, все
равно придерживайтесь нежности в образе.
Скорпионам стоит быть очень нежными и
женственными.
Стрельцам нужно положиться на интуицию,
одеваясь в светлые оттенки. Добавьте в свой
образ белые жемчужинки.
Козерогам рекомендуется надеть эффектные
украшения и сделать яркий макияж.
Водолею
желательно
кардинально
превратиться в Новый год. Откровенное
декольте замените на скромное платье, или же
наоборот.
Рыбам надо выбрать белый наряд –
лаконичный и элегантный. Волосы соберите в
высокий хвост.
По материалам интернета

Для каждого человека очень важно встречать
Новый год согласно тем правилам, которые
требует восточный гороскоп. Цвет Крысы –
белый, а стихия – металл, поэтому мы поможем
вам выбрать правильный образ на Новый год,
чтобы понравиться тотемному животному.

Овен должен обратить внимание на
стиль бохо, а от яркого макияжа астрологи
рекомендуют отказаться.
Телец прекрасно будет смотреться в белом
наряде. По желанию дополните образ яркими
аксессуарами.
Близнецы могут позволить себе смелые
эксперименты: совместите интересные цвета
Декабрь, 2019-жыл
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 09.12.2019г.
№
п/п
1
2
3
4
5

№
п/п
1

наименование ГЦБ

срок обращения

доходность в %

наименование ГЦБ

срок обращения

доходность в %

ГКО (2 года)
ГКО (3 года)
ГКО (5 лет)
ГКО (7 лет)
ГКО (10 лет)
Всего в ГЦБ

Облигации с ипотечным
покрытием
Всего в ипотечных облигациях
№
наименование ГЦБ
п/п
1
Банк №1
2

Банк №2

8

Банк №8

3
4
5
6
7
9

Банк №3
Банк №4
Банк №5
Банк №6
Банк №7
Банк №9

Всего в депозитах
Всего средств в ГЦБ, ипотечных
облигациях и депозитах:
Остаток накопительного счета ГНПФ
№1350108024055349
Остаток счета по учету доходов ГНПФ
№1350108026262707
Остаток счета расходов по
ГНПФ №1350108027591708
Остаток текущего счета
ГНПФ №1350108029492197
Остаток кассы
Остаток текущего
счета ГНПФ в НБКР
1013890100000738
Итого на счетах:
ВСЕГО активов:
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730 дн.
1095 дн.
1825 дн.
2555 дн.
3650 дн.
441 дн.

6,18-9,20
8,68-15,80
10,00-19,50
10,00-18,00
13,53-18,50
8,30

сумма вклада

1 081 830 788,30
3 632 240 687,58
5 707 962 664,45
4 722 188 555,52
2 963 842 281,00
18 108 064 976,85
сумма вклада

176 000 000,00
176 000 000,00

срок обращения

доходность в %

сумма вклада

365 дн.
365 дн.
365 дн.
365 дн.
365 дн.
548 дн.
365 дн.
548 дн.

9,5
10,5-10,7
9,4-10,7
9,5-9,7
10,5
12,0
10,0
12,0

60 000 000,00
70 000 000,00
238 000 000,00
220 000 000,00
70 000 000,00
30 000 000,00
80 000 000,00
70 000 000,00
1 375 000 000,00
19 659 064 976,85

365 дн.
365 дн.
548 дн.
365 дн.

10,5-10,6
9,5-10,6
12,2
9,6-10,7

99 000 000,00
174 000 000,00
100 000 000,00
164 000 000,00

545 347 825,05
86 701 848,42
2 410 708,36
3 899 968,67
4 862,81
300,00

638 365 513,31
20 297 430 490,16

Чем больше
пенсионные отчисления,
тем больше и пенсия.

Урматтуу окурмандар!
“Пенсия“ журналынан пенсияга байланыштуу жана
социалдык-экономикалык маалыматтар менен
кеңири кабардар боло аласыздар.
“Пенсия“ журналы Сиздин журнал.
Байланыш үчүн телефондор: 0 (312) 53-02-09, 53-02-76
Журнал акысыз таратылат

