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Бар болгула кадырман карыларым!
Бар болгула кадырман карыларым, 
Силер менен, күн жаркырап турат дайым. 
Ак батаңда, нечен тилек максат жатат. 
Акыл айтып, жан дүйнөмдү дарыларым. 

Кут береке, ырыскынын булагысың, 
Урпактардын урагыс турагысың. 
Колдоп жөлөп, жакшы айтып уул - кызыңы, 
Көрүнбөсөк, тынбай издеп тураарымсың. 

Уктабастан, бата тилеп балдарыңа, 
Көңүл асман, мээрим чексиз деңизимсиң.. 
Айкөлдүктү батырып көөдөнүңө, 
Бактысына бар болгула элибиздин.. 

Карысы бар ырысы түгөнбөгөн, 
Унутпастан балдарын түгөлдөгөн, 
Карылардын мээримине сөз да жетпес.. 
Бар болгула карыларым күлүңдөгөн.. 

Силер барда биз жашоодон түңүлбөгөн, 
Силер менен кайгы капа билинбеген. 
Ак сакалдуу ата эне жайнап күлсө, 
Жан болбостур колун чаап сүйүнбөгөн...      

Кундузбү Алимбекова
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КЫРГЫЗСТАНДА 2017-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНАН  
БАШТАП ПЕНСИЯНЫН КӨЛӨМҮ  КӨБӨЙТҮЛӨТ

Пенсионерлердин жашоо деңгээлин кол-
доо максатында Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүндө «2017-жылдын 1-октябрынан 
тартып пенсиянын базалык бөлүгүнүн 
өлчөмүн белгилөө жөнүндө» № 491 жана 
«2017-жылдын 1-октябрынан тартып пен-
сиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн индек-
сациялоо жөнүндө» № 492 токтомдоруна 
2017-жылдын 18- августунда кол коюлду.

2017-жылдын 1-октябрынан тартып 
пенсияларды индексациялоо механизми 
төмөнкүлөрдү камтыйт:

- пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүн 
1,05 индексациялоо коэффициентине, бирок 
240 сомдон кем эмес өлчөмдө индексациялоо. 
Индексациялоо коэффициенти өткөн жылдагы 
инфляциянын өсүшүнүн жана эмгек акынын 
өсүшүнүн негизинде эсептелет;

- пенсиянын базалык бөлүгү 2017-жылдын 
1-октябрынан тартып 1780 сом өлчөмүндө 
белгиленет, же 280 сомго өсөт;

- I топтогу майыптардын пенсиясынын 
өлчөмү өткөн жылдагы пенсионердин жашоо 
минимумунун (ПЖМ) көлөмүнөн төмөн эмес 
белгиленет (4304 сом), ал эми 2016-жылдын 
1-октябрынан тартып чектелген пенсиялар 
үчүн – 2015-жыл үчүн ПЖМдан төмөн эмес 
белгиленет (4637 сом).

Кайра эсептөөнүн жыйынтыгы боюнча 
пенсиянын орточо өлчөмү 520 сомго жогорулайт 
жана жыл башына карата 108,6%га, ал эми 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
2017-ЖЫЛДЫН 18-АВГУСТУ №492

2017-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНАН ТАРТЫП ПЕНСИЯНЫН КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
БӨЛҮКТӨРҮНҮН  ӨЛЧӨМДӨРҮН ИНДЕКСАЦИЯЛОО ЖӨНҮНДӨ

Пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан 
ары колдоону камсыздоо максатында, «Мамле-
кеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
на, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүн-
дө» Кыргыз Республикасынын конституция-
лык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине  
ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ток-
том кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду:

- 2017-жылдын 1-октябрынан тартып 
«Мамлекеттик пенсиялык социалдык кам- 
сыздандыруу жөнүндө» Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамына ылайык 2017-жыл-
дын 1-октябрына чейин дайындалган пен-
сиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн 
өлчөмдөрү 1,05 индексациялоо коэффициен-

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

жогорулатуу мезгилине карата - 110,3%га өсүш 
менен 5517 сомду түзөт.

5000 сомго чейинки пенсиялар орточо 
113,2%га, 5000 сомдон жогору пенсиялар 
орточо - 107%га жогорулайт. Бул иш чаралар 
минималдуу чекти белгилөөнүн эсебинен аз 
камсыз болгондордун да, пенсиялык системага 
чоң чегерүүлөрдү төлөгөн жарандардын 
да кызыкчылыктарын коргойт, төгүмдөр 
канчалык көп болсо, индексациялоо ошончолук 
жогору болот.

2017-жылдын 1-октябрынан тартып 626,9 
миң пенсионердин пенсияларын жогорулатууга 
жалпысынан 981,0 млн.сом каражат керектелет. 
Октябрь айында пенсионерлер, төлөө графигине 
ылайык жогорулатылган өлчөмдөрдө 
пенсияларын алышат.

КР Өкмөтү тарабынан КР Социалдык 
фондуна төмөнкү тапшырмалар берилди:

1) пенсялардын өз убагында кайра 
эсептелишин жана алардын жаңы өлчөмдө 
төлөнүшүн камсыз кылуу;

2) КР Социалдык фондунун 2017-жылга 
бюджетинде пенсияларды жогорулатууга 981 
млн.сом көлөмүндө акча каражаттарды кароо 
жана аларды өз убагында каржылоону камсыз 
кылуу;

3) Жалпыга маалымдоо каражаттарында 
пенсияны жогорулатуу жөнүндө түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  
ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
2017-ЖЫЛДЫН 24-АВГУСТУ №527

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН 2013-ЖЫЛДЫН 22-МАЙЫНДАГЫ №278 
«МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ БОЮНЧА КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
ТӨГҮМДӨРҮН ЭСЕПТӨӨНҮН ЖАНА ТӨЛӨӨНҮН ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ НУСКАМАНЫ 

БЕКИТУУ ТУУРАЛУУ» ТОКТОМУНА ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ

тине, бирок 240 (эки жүз кырк) сомдон кем 
эмес индексациялансын;

- пенсиялардын өз убагында кайра 
эсептелишин жана алардын жаңы өлчөмдө 
төлөнүшүн камсыз кылсын.

2. I-топтогу майыптардын жалпы 
пенсиясынын өлчөмү  мурдакы календардык 
жылда иш жүзүндө  түзүлгөн  пенсионердин 
жашоо минимумунун (мындан ары - ПЖМ) 
көлөмүнөн төмөн  эмес белгиленсин:

2016-жылдын 1-октябрынан тартып 
31-декабрына чейин дайындалган пенсиялар 
үчүн - 2015-жылдагы ПЖМнын көлөмүнөн 
төмөн эмес;

- 2017-жылы дайындалган пенсиялар 
үчүн - 2016-жылдагы ПЖМнын көлөмүнөн 
төмөн эмес.

I- топтогу майыптын жалпы пенсиясынын 
өлчөмү  Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында белгиленген үстөк 
акыларды жана компенсациялык төлөмдөрдү  
эске албастан аныкталат.

1. Ушул токтомдун аткарылышын 
контролдоо Кыргыз Республикасынын 
өкмөтүнүн  Аппаратынын социалдык  өнүктүрүү  
бөлүмүнө  жүктөлсүн.

2. Ушул токтом расмий жарыяланууга 
тийиш жана 2016-жылдын 1-октябрынан 
тартып күчүнө кирүүчү 2-пунктунан тышкары, 
2016- жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө 
кирет.

Премьер-министр                   С.Ш.Жээнбеков

«Мамлекеттик социалдык камсыз-
дандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине 
ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
токтом кылат:

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

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

-19-пунктунда:

төртүнчү абзацындагы “90 пайыз” деген 
сөздөр “89,75 пайыз” деген сөздөр менен 
алмаштырылсын:

төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы абзац 
менен толукталсын:

“Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо 
фондуна-0,25 пайыз”

төмөнкүдөй мазмундагы он биринчи - он 
экинчи абзацтар менен толукталсын:

“Көлмөлөрдүн ээлери үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнун тарифтеринин базалык 
ставкалары тиешелүү райондук сугат айдоо 
жерлери үчүн колдонулуучу ставкалар боюнча 
“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 5-беренесинин 2-пунктунда 
белгиленген өлчөмдөрдө жана тартипте 
белгиленет.

Насостук станциялар менен сугарылуучу 
жерлердин ээлери үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык 
ставкалары тиешелүү райондун кайрак айдоо 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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жерлери үчүн колдонулуучу ставкалар боюнча 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 5-беренесинин 2-пунктунда 
белгиленген өлчөмдөрдө жана тартипте 
белгиленет.»;

3)-пунктчасынын онунчу абзацы төмөнкү-
дөй редакцияда баяндалсын:

«Жеке жактарга Айыл чарба жерлеринин 
мамлекеттик фондунун (жайыттарды 
кошпогондо) жерлерин, токой фондусунун 
участокторун ижарага берүүдө камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө жердин, 
участоктун ижарачысы тарабынан ушул 
пунктка ылайык жүргүзүлөт. Мында токой 
фондусунун участоктору үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери айыл чарба 
жерлерин пайдалангандыгы үчүн көп жылдык 
өсүмдүктөргө каралган жер салыгынын 
базалык ставкасына теңештирилет. Айыл 
чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун 
ижарага алынган жерлери үчүн төлөнгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
бөлүштүрүү ушул пунктка ылайык жүргүзүлөт.»;

- 26-пунктунда:
биринчи абзацындагы «чарба продукциясын 

өндүрүү (өсүмдүк өстүрүүчүлүк жана мал 
чарбачылык) боюнча айыл» деген сөздөр алып 
салынсын;

«а» пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын:

«а) иш берүүчүлөр, иш берүүчүнүн менчи-
гинин түрүнө жана Кыргыз Республикасынын  
салык кызматы органдарында катталган түрүнө 
карабастан, - туруктуу же убактылуу жумушка 
кабыл алынган кызматкерлердин пайдасына 
эсептелген төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн  
ай сайын 2 пайыз өлчөмүндө.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй 
өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондуна- 1,75 пайыз;

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо 
фондуна - 0,25 пайыз.»;

- 27-30-пункттары төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын:

«27. Жер үлүшүнө жана/же айыл чарба 
багытындагы жер участогуна же анын бир 
бөлүгүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер 
участокторун (үлүштөрүн) ижарага беришкен 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 5-беренесинин 2-пунктуна 
ылайык белгиленет.

28. Өздөрүнүн жер участокторун 
(үлүштөрүн) айыл чарба кооперативдерине 
ижарага беришкен жана ошол эле мезгилде 
алардын кызматкерлери болгон айыл чарба 
кооперативдеринин мүчөлөрү камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөнү жүргүзүүнү бир негиз 
боюнча же төлөмдөрдүн бардык түрлөрүнөн ай 
сайын 12 пайыз өлчөмүндө же камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтеринин базалык 
ставкасында тандоо укугуна ээ.

Тандоо укугу айыл чарба кооперативдеринин 
мүчөлөрүнөн жазуу жүзүндөгү арыздарын алуу 
жолу менен жылына бир жолу отчеттук жылдын 
башында, 31-декабрга чейинки мөөнөткө 
берилет.

29. Жер үлүшүнө жана же айыл чарба ба-
гытындагы жер участогуна же анын бир бөлү-
гүнө ээ, ошондой эле өздөрүнүн жер участок-
торун (үлүштөрүн) ижарага беришкен айыл 
чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн кам-
сыздандыруу төгүмдөрү ижарачы тарабынан 
учурдагы жылдын 25-июлуна чейин бир жолу 
же 25-июлуна чейин жана 25-декабрына чейин 
бирдей үлүштөр менен төлөнөт.

30. Айыл чарба кооперативине ижарага 
берилген жер участоктору (үлүштөрү) үчүн 
төлөнгөн айыл чарба кооперативдеринин 
мүчөлөрүнүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
суммасы ижарачы (айыл чарба кооперативи) 
тарабынан укук белгилөөчү документ менен 
белгиленген жер участогунун үлүштөрүнө 
карата пропорциялуу төгүлөт, ал ижарага 
берүүчүнүн (кооператив мүчөлөрүнүн) жеке 
камсыздандыруу эсептерине бөлүштүрүлөт.

Мисал.
Ош облусунун Араван районунда жашаган 

«Ашымов Максат» дыйкан чарбасы (ижарага 
берүүчү) «Келечек» (ижарачы) айыл чарба 
кооперагивинин мүчөсү болуп саналат жана 10 
гектар сугат жерин айыл чарба кооперативине 
ижарага берет.

Укук белгилөөчү документтерге ылайык 
жердин жалпы аянты - 10 га сугат жери Ашымов 
Максаттын үч үй-бүлө мүчөсүнө менчик  
укугунда катталган жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
ортосунда төмөнкүдөй үлүштөргө 
бөлүштүрүлөт:

- жердин жалпы өлчөмүнөн 4 га жер 
участогу (үлүштүн 40%) менчик укугунда 
Ашымов Максатка (үй-бүлө башчысы);

- жердин жалпы өлчөмүнөн 4 га жер 
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участогу (үлүштүн 40%) Ашымова Миргүлгө 
(үй-бүлө башчысынын жубайы);

- жердин жалпы өлчөмүнөн 2 га жер 
участогу (үлүштүн 40%) Ашымова Гүлзатка (үй-
бүлө башчысынын кызы) таандык.

Ижарачы - «Келечек» айыл чарба коопера-
тиви ижарага берүүчүлөр (кооперативдин 
мүчөлөрү) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
региондук органдын аккумуляциялык эсебине 
төлөйт. Тиешелүү түрдө, ижарачы («Келечек» 

айыл чарба кооперативи) тарабынан төгүлгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрү ижарага берүүчү-
нүн (жеке жак Ашымов Максаттын жана анын 
үй-бүлө мүчөлөрүнүн) жеке камсыздандыруу 
эсептерине жер үлүштөрүнө пропорциялуу 
киргизилет.

Айыл чарба кооперативи тарабынан жеке 
жак (ижарага берүүчү) үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөнүн эсеби төмөнкүдөй 
жүргүзүлөт:

№ Айыл чарба кооперативи-
нин мүчөлөрү (ижарага 

берүүчүлөр)

Сугат айдоо жер Эсептелди
(сом)га Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн  

тарифтеринин базалык ставкасы (сом)
1 Ашымов Максат 4 436 1744
2 Ашымова Миргул 4 436 1744
3 Ашымова Гулзат 2 436 872

Бардыгы 10 4360

Ижарачы (айыл чарба кооперативи) 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
ижарага берүүчүнүн үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
ортосунда жер участогунун үлүшүнө 
пропорциялуу бөлүштүрөт, мында 4360 
сом 10 га үчүн төлөнүүчү  камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн 100 пайызын түзөт, Ашымов 
Максатка 4 га үчүн үлүштүн 40 пайызы - 1744 
сом, Ашымова Миргүлге 4 га үчүн үлүштүн 40 
пайызы - 1744 сом, Ашымова Гүлзатка 2 га үчүн 
үлүштүн 20 пайызы - 872 сом бөлүнөт жана 4360 
сом суммасында камсыздандыруу төгүмдөрүн 
камсыздоочунун региондук органынын 
аккумуляциялык эсебине төгөт.

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй 
өлчөмдөрдө жүргүзүлөт:

Ашымов Максат үчүн;
- Пенсиялык фондго - 89,75 пайыз, бул 

1565,24 сомду түзөт;
- Милдеттүү медициналык камсыздан-

дыруу фондуна - 10 пайыз, бул 174,4 сомду 
түзөт;

- Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо 
фондуна - 0,25 пайыз, бул 4,36 сомду түзөт.

Үй-бүлөнүн калган мүчөлөрү үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
фонддор боюнча бөлүштүрүү ушундай эле  
түрдө жүргүзүлөт.»;

- 34-пунктунда:
экинчи абзацындагы «9» деген цифра «8,75» 

деген цифралар менен алмаштырылсын;
төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац 

менен толукталсын:
«Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо 

фондуна - 0,25 пайыз.»;
- 35 жана 351-пункттары төмөнкүдөй 

редакцияда баяндалсын:

«35. Ыктыярдуу патент сатып алуу жолу 
менен атайын салык режиминин негизинде 
салык төлөөчү, анын ичинде контейнерлерде, 
павильондордо, күркөлөрдө товар сатуу 
жолу менен базарларда иштеген жеке 
ишкерлер үчүн (кыймылсыз жана кыймылдуу 
мүлктөрдү ижарага берүүдөн киреше алуучу 
же лотоктордо, соода орундарында товар сатуу 
жолу менен базарларда иш жүргүзүүчү жеке 
ишкерлерди кошпогондо) камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык 
жыл үчүн республиканын райондорунда жана 
шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек 
акынын өлчөмүнөн эсептелген 6 пайыздан кем 
өлчөмүндө ай сайын белгиленет.

351 Лотоктордо, соода орундарында товар 
сатуу жолу менен базарларда иш жүргүзүүчү 
жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери өткөн календардык 
жыл үчүн республиканын райондорунда жана 
шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек 
акынын өлчөмүнөн эсептелген 3 пайыздан кем 
эмес өлчөмүндө ай сайын белгиленет.»;

- 352-пунктунда:
экинчи абзацындагы «9» деген цифра «8,75» 

деген цифралар менен алмаштырылсын;
төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац 

менен толукталсын:
«Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо 

фондуна - 0,25 пайыз.»;
- 354-пункту «36, 361» деген цифралар 

менен толукталсын;
- төмөнкүдөй мазмундагы 355-пункт менен 

толукталсын:
«355 Камсыздандыруу төгүмдөрүн 

төлөөчүлөрдүн айрым категориялары үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөгө 
алынуучу орточо айлык эмгек акынын өлчөмү 
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(«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамынын 6-статьясынын 2 жана 
21-пункттарында каралган төлөөчүлөрдөн 
башкасы) - бул Кыргыз Республикасынын 
Улуттук статистика комитети тарабынан 
белгиленген өткөн календардык жылда 
республиканын райондорунда жана 
шаарларында түзүлгөн орточо айлык эмгек 
акынын өлчөмү.

Ушул Нускаманын 35 жана 351-пункттарында 
каралган төлөөчүлөр үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн эсептөөгө алынуучу орточо 
айлык эмгек акынын өлчөмү - бул Кыргыз 
Республикасынын Улуттук статистика 
комитети тарабынан орточо айлык эмгек 
акысынын өлчөмү жалпысынан республика 
боюнча эмгек акынын орточо деңгээлинен 50 
пайызга жогору болгон ишканалар жана уюмдар 
боюнча маалыматтарды эске албастан ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик органга берилген 
Кыргыз Республикасынын райондорунун жана 
шаарларынын арасындагы орточо айлык эмгек 
акынын өлчөмү.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган 
жыл сайын учурдагы жылдын 1-декабрына 
чейинки мөөнөттө жалпыга маалымдоо 
каражаттарында Кыргыз Республикасынын 
Улуттук статистика комитетинин расмий 
статистикалык маалыматтарынын негизинде 
өткөн календардык жылда республиканын 
райондорунда жана шаарларында түзүлгөн 
орточо айлык эмгек акынын өлчөмдөрү 
жөнүндө маалыматтарды жарыялайт.

Тарифтик ставкаларды эсептөө жыл 
сайын кийинки жылдын 1-январынан тартып 
жүргүзүлөт.»;

- 36-пунктунда:
экинчи абзацындагы «9» деген цифра «8,75» 

деген цифралар менен алмаштырылсын;
төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац 

менен толукталсын:
«Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо 

фондуна - 0,25 пайыз.»;
- төмөнкүдөй мазмундагы 361-пункт 

менен толукталсын:
«361. Юридикалык жакты түзбөстөн иш 

жүргүзгөн, берилген лицензиянын негизинде 
иштеген, ошондой эле гонорар (сыйакы) алган 
жеке жактар алган гонорардын (сыйакынын) 10 
пайызынан кем эмес өлчөмдө камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөшөт

Камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммаларын 
фонддор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй 
өлчөмдө жүргүзүлөт:

Пенсиялык фондго - 90 пайыз;
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 

фондуна - 10 пайыз.».
- 38-пункту төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын:
«38. Жалданган кызматкерлердин эмгегин 

пайдаланган жеке ишкерлер өз пайдасына 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнү 
жана төлөөнү ушул Нускаманын 34, 35 жана 
351-пункттарына ылайык жүргүзө алышат, же 
текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген 
жалданган кызматкерлерден сырткары ушул 
Нускаманын 6-пунктуна ылайык өзүнө жана 
жалданган кызматкерлер үчүн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммаларын эсептөөнү, төлөөнү 
жана фонддор боюнча бөлүштүрүүнү ушул 
Нускаманын 7-тиркемесине ылайык формада 
Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
каражаттары боюнча эсептешүү ведомостторун 
берүү аркылуу жүргүзө алышат. Тандоо укугу 
жеке ишкерлерден жазуу жүзүндө арыз алуу 
аркылуу отчеттук жылдын башында жылына 
бир жолу 31 -январга чейинки мөөнөткө 
берилет.»;

- 411 -пункту төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын:

«411. Ушул Нускаманын 15-тиркемесине 
ылайык форма боюнча камсыздандыруу 
полистери жеке ишкердин, жеке жактын 
жеке ишкердик жүргүзгөн жери же жашаган 
жери боюнча камсыздоочунун региондук 
органдарында патенттин колдонуу мөөнөтүнө 
алынат.

Патенттин колдонуу мөөнөтүнө алынган 
камсыздандыруу полисинин наркын эсептөө 
үчүн анын бир айлык суммасын 30 күнгө бара-
бар айдагы күндөрдүн санына бөлүү аркылуу 
1 күн үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
суммасы эсептелет. Андан соң камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн бир күндүк суммасы патент 
берилген мөөнөттөгү күндөрдүн санына 
көбөйтүлөт. 

Мисал.
Жеке ишкер Касымов Э. 2017-жылдын 

27-29-июнунда Бишкек шаарында өтүп жаткан 
көргөзмө-сатууга катышты жана 3 күндүк 
мөөнөткө «Өзү жасаган кол өнөрчүлүк (элдик-
көркөм кол өнөрчүлүк) продуктуларын сатуу» 
кызматынын түрү боюнча ыктыярдуу патент 
сатып алды. Ал үчүн тарифтин ар айлык ставка-
сы орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн 6 
пайызынан кем эмес өлчөмүндө белгиленген. 
3 күндө төлөнө турган камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн суммасы төмөнкүчө эсептелет.

Орточо айлык эмгек акы жалпысынан 
республика боюнча эмгек акынын 
орточо деңгээлинен 50 пайызга жогору 
болгон ишканалар жана уюмдар боюнча 
маалыматтарды эске албаганда 2017-жылы 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн 
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Бишкек шаары боюнча 2015-жылга 10720 
сомду түзөт.

10720 сом х 6%/30 күн х 3 күн = 64,32 сом.
Эгерде жеке ишкер I жана II топтогу 

майып же пенсионер болсо «Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 11 -статьясынын 2-пунктуна 
ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 

бошотулат.»;
67-пунктунун 12-пунктчасындагы «камсыз-

доочу тарабынан ыйгарылган» деген сөздөр 
алып салынсын;

- 14-тиркемеде:
7-главанын 6 жана 7-пункттарындагы 

«4» деген цифра «0» деген цифра менен 
алмаштырылсын;

9 жана 10-главалар төмөнкүдөй редакцияда 
баяндалсын:

9. Айыл-чарба кооперативдери үчүн тарифтер
1 001 Негизги кызматкер 0 8 1,75 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
2 001-

64/69
Негизги кызматкер 10 1.75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
3 003 Пенсионер 0 8 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

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

эмгек акыдан
5 100 I жана II топтогу майыптар 0 2 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
6 101 УАСтын катышуучусу/май-

ыбы
2 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
7 102 УАСтын катышуучуларына 

тенештирилген адамдар
2 0 0 0 0 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
8 106 КТП 0 8 1,75 0 0,25 0 2 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
9 106-

64/69
КТП 0 10 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
10 107 Пенсионер КТП 0 8 1,75 0 0,25 0 0 Иш жүзүндөгү 

эмгек акыдан
10. Жалпы категориялар үчүн тарифтер

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

режиминин негизинде салык төлөөчү ЖИ
8,75 0 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан

10%
2 104 Ижарага

берүүчү
8,75 0 1 0 0,25 0 0 ОЭАдан

10%
3 103 Ыктыярдуу патентти сатып алуу аркылуу атайын салык режиминин негизинде салык төлөөчү (кый-

мылдуу жана кыймылсыз мүлктү ижарага берүүдөн киреше алуучу жеке ишкерлерден сырткары), 
ошондой эле товарларды контейнерлерден. павильондордон, күркөлөрдөн сатуу аркылуу иш жүргүз-

гөн ЖИ
0 89.75 0 10 0,25 0 0 ОЭАдан 6% кем 

эмес
4 103 Базарларда товарларды лотоктордон, соода орундарынан сатуу аркылуу ишкердик ишин жүргүзгөн ЖИ

0 89,75 0 10 0,25 0 0 ОЭАдан
3% кем эмес

19-тиркеме ушул токтомдун I -тиркемесине 
ылайык редакцияда баяндалсын

Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн 
тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө 
кирет.

Биринчи вице-премьер-министрдин  
милдетин аткаруучу,  
Премьер-министрдин  
милдетин аткаруучу         М.Д.Абулгазиев
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  СОЦИАЛДЫК ФОНДУНУН 
2017-ЖЫЛДЫН ЯНВАРЬ-АВГУСТ АЙЛАРЫНДАГЫ 

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА МААЛЫМАТ 

Пенсиялык саясат

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду үчүн пенсия менен камсыз кылуунун 
деңгээлин жогорулатуу башкы милдет болуп 
эсептелет. 

Пенсиялык системанын эффективдүүлүгүн 
жогорулатуу, пенсия дайындоонун камсыздан- 
дыруу принциптерин күчөтүү жана өлкөнүн 
жарандарын пенсия менен камсыз кылууну 
жогорулатуу максатында «Кыргыз Республи-
касынын айрым мыйзам актыларына («Мам-
лекеттик пенсиялык социалдык камсыз- 
дандыруу жөнүндө» жана «Кыргыз Республи-
касындагы минималдык эмгек акы жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына)  
өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» 2017-жыл-
дын 6-майында №76 Мыйзамы кабыл алынды.
Анда төмөнкүлөр каралган: 

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

- жарандардын жеке камсыздандыруу 
эсептериндеги топтолгон камсыздандыруу 
төгүмдөрүн индексациялоо;

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

- ЖЭ1 өлчөмүн эсептөө үчүн эмгек акы-
нын минималдуу өлчөмүн камсыздандыруу 
стажына жараша жогорулатылган пайыздар-
да белгилөө;

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

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык 
пенсиялар Социалдык фонддун бюджетинде 
каралган каражаттардын чегинде жыл сайын 
индексацияланат. 

«Кыргыз Республикасынын пенсиялык 
камсыздоо системасын өнүктүрүү 
концепциясын бекитүү жөнүндө»  КР Өкмөтүнүн 
2014-жылдагы  №670 токтомуна өзгөртүүлөрдү 
киргизүү тууралуу» КР Өкмөтүнүн токтомунун 
долбоору иштелип чыкты жана 2017-жылдын 
15-майындагы №272 токтому менен кабыл 
алынды. Анда айрым пункттардын күчүн 
жоготуу жана мөөнөтүн узартуу боюнча Иш 
чаралар планына өзгөтүү киргизүү каралган.

Жогоруда аталган Концепцияны ишке 
ашыруу алкагында, республикалык бюджеттин 
дефицити шарттарында  пенсиянын базалык 
бөлүгүн дайындоо жана индексациялоо 
саясатын өзгөртүү жолу менен пенсиянын 
базалык бөлүгүн төлөөгө республикалык 
бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу 
максатында «Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө» КР 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү тууралуу» КР 2017-жылдын 
6-майындагы №77 Мыйзамы кабыл алынды. 
Аталган Мыйзам менен жаңы дайындоолордо 
эгерде пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 
жашоо минимумунан 3 эсеге жогору болсо 
пенсиянын базалык бөлүгүн чектебей турган 
ченем белгиленүүдө. Мындан сырткары 
пенсиясынын өлчөмү жашоо минимумунан 
жогору болбогон пенсионерлер үчүн гана 
пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо 
жүргүзүү зарыл. Пенсиянын базалык бөлүгүнүн 
өлчөмү мындан ары да өткөн календардык 
жылы республика боюнча орточо айлык эмгек 
акынын 12%нан төмөн эмес деңгэлде кармалып 
турат жана стажына карабастан толук өлчөмдө 
дайындалат. Мындан сырткары пенсиясынын 
өлчөмү жашоо минимумунан жогору болбогон 
пенсионерлер үчүн гана пенсиянын базалык 
бөлүгүн индексациялоо жүргүзүү зарыл. 
Пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү мындан 
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ары да өткөн календардык жылы республика 
боюнча орточо айлык эмгек акынын 12%нан 
төмөн эмес деңгэлде кармалып турат жана 
стажына карабастан толук өлчөмдө дайындалат. 

Сунушталган чаралар пенсиянын базалык 
бөлүгүн дайындоо принцибинин багыты 
өзгөрөт.

Тарифтик саясат

Айылдык товар өндүрүүчүлөрдүн жана 
жеке (жекече) ишкерлердин пенсиялык 
камсыздандыруу системасы менен толук 
эмес камтылгандыгы мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандыруу системасынын 
негизги көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат. 
Уюшулган секторго караганда айылдык 
товар өндүрүүчүлөрдөн түшкөн төгүмдөр 
төмөн. Өлкөдөгү экономикалык абалды 
эске алып, республиканын калкынын сатып 
алуу жөндөмдүүлүгү төмөндөгөн шарттарда 
«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» КР Мыйзамынын 
киргизилген ченемдери төлөөчүлөрдүн аталган 
категорияларынын төлөм жүгүн оорлотту.

КР Жогорку Кеңешинин сунуштарын 
жана сын пикирлерин эске алып Социалдык 
фонд тарабынан «Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү  
киргизүү  тууралуу» КР Мыйзамынын долбоору 
иштелип чыкты жана 2017-жылдын 29-июнунда 
кабыл алынды. Мыйзамда бардык айыл чарба 
продукцияларын өндүрүү боюнча айыл чарба 
кооперативдерине 12% өлчөмүндө тариф чени 
белгиленди (ал эми колдонулуп жаткан мыйзам 
боюнча айыл чарба продукцияларын өндүрүү 
боюнча айыл чарба кооперативдери (өсүмдүк 
өстүрүүчүлүк жана мал чарбачылык) үчүн гана 
12% өлчөмүндө чен белгиленген). Мындан 
сырткары, айыл чарба кооперативдеринин 
мүчөлөрүнүн жана юридикалык жакты түзбөгөн 
дыйкан (фермердик) чарбалардын мүчөлөрүнүн 
камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча төлөмдөрү 
жер салыгынын базалык ченине окшош 
бирдиктүү базага теңештирилет. Өздөрүнүн 
жер участокторун (үлүштөрүн) айыл чарба 
кооперативдерине ижарага берген жана ошол 
эле мезгилде алардын кызматкерлери болгон 
айыл чарба кооперативдеринин мүчөлөрү үчүн 

камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдө тандоо 
укугу берилүүдө, алар бир эле негиз боюнча: жер 
салыгынын базалык ченинен же орточо айлык 
эмгек акынын (ОАЭ) 12% өлчөмүндө төлөй 
алышат. Ыктыярдуу патент сатып алуу менен 
атайын салык режиминин негизинде салык 
төлөгөн, ошондой эле базарларда лотоктордон, 
соода орундарынан товар сатып эмгек 
ишмердигин жүргүзгөн жеке ишкерлер үчүн  
тариф чендерин 2016-жылдын деңгээлинде 
кармоо сунушталууда. Жер үлүштөрүнө ээ, 
ошондой эле жеке эмгек ишмердигин (ЖЭИ) 
жүргүзгөн пенсионерлер камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөдөн бошотулууда. Айыл чарба 
өндүрүүчүлөр жана ЖЭИ жүргүзгөндөр үчүн 
Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна 
– 0,25 пайыз өлчөмүндө камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тариф чени белгиленүүдө.

«Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтери жөнүндө» КР Мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө» КР 2017-жылдын 5-январындагы 
№2 Мыйзамынын 2-статьясын ишке ашыруу 
максатында, дыйкан фермердик чарбалардын 
(ДФЧ)  төгүмдөрүнүн базалык чени боюнча 
төлөшкөн юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан 
(фермердик) чарбалардын башчылары жана 
мүчөлөрү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөө боюнча ченемдерди жогоруда аталган 
Мыйзамга ылайык келтирүү максатында,  
Социалдык фонд тарабынан «Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча 
камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөөнүн 
жана төлөөнүн тартиби жөнүндө нускаманы 
бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-майындагы №278 
токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү жөнүндө» КР Өкмөтүнүн токтому 
2017-жылдын 25-майында кабыл алынды. 
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Топтомо пенсиялык саясат 

«Кыргыз Республикасында мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын 
топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды 
инвестициялоо жөнүндө» Кыргыз Респуб-
ликасынын Мыйзамынын 5-беренесине 
ылайык Социалдык фонд башкаруучу 
компанияларды тандоо укугун пайдаланбаган 
камсыздандырылган адамдардын пайдасында 
түзүлгөн топтомо пенсиялык каражаттарды 
башкарууну улантууда.    

КР Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2017-жылдагы № 129 токтому менен Социалдык 
фонд үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын 
инвестициялоо эрежелери жана пенсиялык 
топтоолордун инвестициялык портфелинин 
курамын жана түзүмүн түзүү боюнча 
талаптар, ошондой эле пенсиялык топтомо 
каражаттарды активдердин айрым түрлөрүнө 
инвестициялоого чектөөлөр белгиленген 
пенсиялык топтомо каражаттарды башкаруу 
эрежелери бекитилген. 

«Кыргыз Республикасында мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу боюнча пенсия- 
нын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн 
каражаттарды инвестициялоо жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 

4-беренесине ылайык камсыздандырылган 

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

«Кыргыз Республикасында мамлекеттик со-
циалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын 
топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды 
инвестициялоо жөнүндө» Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамына жана Өкмөттүн «Кыргыз 
Республикасында пенсиялык топтоо каражат-
тарын инвестициялоо процессин жөнгө салган 
ченемдик укуктук актыларды бекитүү туура-
луу» токтомуна ылайык  пенсиялык топтомо  
каражаттарды ишенимдүү башкаруу келиши-
мин түзүү үчүн башкаруучу компанияларды 
тандоо боюнча конкурс жарыяланып,  «Заман» 
ЖАК, «BNC Finance» ЖЧК, «Asko & Co» ЖЧК, 
«ФНТ Ассет Менеджмент» ЖАК, «Сенти» ЖЧК 
компаниялары катышты.

Конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук 
комиссиянын чечими менен «ФНТ Ассет 
Менеджмент» ЖАК башкаруучу компания бир 
добуштан конкурстун жеңүүчүсү деп табылды.

Мигранттарды социалдык камсыздандыруу саясаты

2014-жылдын этегинде Кыргыз Республи-
касы Евразия экономикалык бирлигине (мын-
дан ары – ЕАЭБ)   кошулуу жөнүндө келишимге 
кол койгон. Келишимде эмгекчилерди пенсия  
менен камсыз кылуудан сырткары, бирликке 
мүчө мамлекеттердин жарандарынын–эмгек-
чилеринин укуктук статусу жана социалдык 
коргоо каралган. 

2015-жылы Евразия экономикалык 
комиссиясынан (ЕЭК) Евразия экономикалык 
бирлигине мүчө – мамлекеттердин 
эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
келишимдин долбоорунда пенсиялык 
укуктарды түзүү, пенсия чектөөгө жана төлөөгө 
эмгекчилердин (мигранттардын) укуктарын 
ишке ашыруу, пенсия төлөөгө ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттердин милдеттемелерин бөлүштүрүү 
каралган.

Бул долбоор менен пенсияларды аймактык 

эмес, пропорционалдуу принцип боюнча чектөө 
белгиленүүдө.  

Алсак, Кыргыз Республикасы тарабынан 
ЕАЭБ өлкөлөрүнө пенсиянын базалык бөлүгү, 
пенсияларга үстөк акылар жана  республикалык 
бюджеттин каражаттарынын эсебинен 
төлөмдөр экспорттолбойт,

Жалпысынан Келишимдин долбоору 
соңуна чыккан, бирок Россия Федерациясынын 
мыйзамдары боюнча жекече пенсиялык 
коэффициентинин (ЖИК) көлөмү пенсияга 
укуктардын келип чыгышына жетишсиз болгон  
учурда ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин аймагында  
иштеген 1 жыл стажы үчүн ЖИК коэффициентин 
эсептөө маселеси жөнгө салына элек бойдон 
калууда. Ушуга байланыштуу Келишимдин 
долбоору кайчы пикирлери менен Евразиялык 
экономикалык комиссиянын кеңешинин 
Москвада быйылкы жылдын 23-июнундагы  
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болуп өткөн 7-жыйынына алып чыгарылды.

Азыркы кезде ЕАЭБ мүчө-мамлекеттердин 
эмгекчилерин пенсиялык камсыздоо жөнүндө 
келишимдин долбоору боюнча келип чыккан 
бир катар кайчы пикирлерди жөнгө салуу 
боюнча иштер жүрүүдө.

Жыл башында КР Өкмөтү менен Түркия 
Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда 
социалдык камсыздоо жөнүндө келишимдин 
долбоорун даярдоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн 
3-раунду болуп өттү. 

Үстүдөгү жылдын мартында Кыргыз 
Республикасында Келишимдин жана 
Келишимди ишке ашыруу боюнча 
административдик макулдашуунун долбоору 
боюнча Түркия тарап менен сүйлөшүүлөрдүн 
акыркы туру болуп өттү. Сүйлөшүүлөрдө 
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана 
социалдык коргоо министрлигинин өкүлдөрү 

да катышты. Тараптар кесиптик оорулар 
боюнча жөлөкпулдар жана Административдик 
макулдашууга формулярлардын долбоорлору 
боюнча талаш маселелерди карап чыгышты 
жана макулдашты.

Азыркы кезде бул Келишимдин  долбоору 
Кыргыз Республикасынын министрликтери 
жана ведомстволорунун макулдашуусунда.

Бүгүнкү күндө КР Социалдык фонду КР 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 2-декабрында №579 
буйругу менен бекитилген Меморандумдун 
алкагында Корея Республикасында 
эмгек ишмердигин жүргүзгөн Кыргыз 
Республикасынын жарандарына Корея 
Республикасынын Улуттук пенсиялык 
кызматынан пенсиялык каражаттарды алуу 
маселеси боюнча Корея Республикасынын 
Улуттук пенсиялык кызматы менен 
кызматташууда

Камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо

2017-жылдын январь-август айларында 
пландалган 17 452,9 млн. сомдун ордуна 18 
037,4 млн. сом суммасында камсыздандыруу 
төгүмдөрү жыйналды, тактап айтканда план 

103,3 %га аткарылды. Өткөн жылдын ушул 
мезгилине салыштырмалуу камсыздандыруу 
төгүмдөрүн жыйноо 109,7%га түздү же 1596,7 
млн. сомго көп жыйналды.  

Пенсияларды каржылоо жана төлөө

2017-жылдын январь-август айлары үчүн 
пенсия жана башка социалдык төлөмдөрдү 
төлөөгө 25 390,0 млн. сом өлчөмүндө керектүү 

сумма толугу менен каржыланды. 2017-жылдын 
1-сентябрына карата пенсия төлөө боюнча 
карыздар жок.   

2017-жылдын январь-август айлары үчүн облустар боюнча  пенсияларды каржылоо 
                                               (млн. сом)

Облустардын, шаарлардын аталышы Каржылоо

Жалпы республика боюнча 25 390,0

Бишкек ш. 4 247,3

Чүй 3 962, 4

Нарын 2 102,4

Ысык-Көл 2 300,9

Талас 1 041,6

Ош ш. 904,8

Ош 4 620,4

Баткен 1 993,9

Жалал-Абад 4 216,7
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2017-жылдын 1-августуна карата респуб-

лика боюнча пенсия алуучулардын саны 623,4 
миң адамды түздү, анын ичинен: 337,4 миң адам 
же жалпы санынын 54% «Кыргызпочтасы» 
МИ филиалдары аркылуу, 286,0 миң адам же 
46% республиканын коммерциялык банктары 
аркылуу пенсия алышат.  

Аскер кызматкерлерине пенсия төлөп 
берүүгө, жеңилдетилген пенсияларга, 
пенсияларга үстөк акыларга жана электр 
энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөргө 
республикалык бюджеттен милдеттүү 
бөлүнүүчү каражаттар ушул жылдын январь-

август айлары үчүн 11 666,8 млн. сом сумма-
сында түштү.   

Башка кирешелердин түшүүсү акциялар 
боюнча дивиденддердин, акча каражаттарынын 
калдыктарына эсептелген пайыздардын, 
туумдардын жана айыптардын эсебинен жана 
башка булактардан түшкөн каражаттар 8 айда 
152,5 млн. сомду түздү.

Ушул  эле маалда Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фонду 1 433,9 млн. сом 
суммасында, Эмгекчилердин ден соолугун 
чыңдоо фонду 181,3 млн. сом суммасында 
каржыланды. 

Каражаттарды инвестициялоо 

2017-жылдын январь-август айлары үчүн 
Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун 
(МТПФ) каражаттарынан төлөмдөр 56,6  млн. 
сом суммасында каржыланды, алуучулардын 
саны 8023 адам болду.. 

Социалдык фонд 3404,5 млн. сом суммасында 
МТПФ каражаттарын  мамлекеттик баалуу 
кагаздарга (МБК) инвестициялады: 

Жалпысынан отчеттук мезгилде 4 670,5 
млн. сом суммасында МТПФ каражаттары 
инвестицияланды.

МТПФ мурда инвестицияланган акча 

каражаттары боюнча 2017-жылдын январь-
август айлары үчүн 1 028,3 млн. сом суммасында 
кирешелер алынды, анын ичинде:

- МБК 792,5 млн. сом өлчөмүндө;
- депозиттик салымдар боюнча пайыздык 

киреше 223,2 млн. сом;
- акча каражаттарынын күнүмдүк 

калдыктарына эсептелген пайыздардан 12,5 
млн. сом;

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

Жекече эсепке алуу

Бүгүнкү күндө республика боюнча 5 866,1 
миң адам жекече эсепке алуу менен камтылган 
(республиканын жалпы калкынын 91,4%). 

 Сөз болуп жаткан айлардын аралыгында 
жекече эсепке алуу системасында 43 706 жаран 
катталган. 

«Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» КР Мыйзамына 
ылайык 2016-жылы төлөнгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрү үчүн 63 280 иштеп жаткан 
пенсионерлердин пенсиясынын экинчи 
камсыздандыруу бөлүгү (ЖЭ2) кайра 
эсептелүүдө.  

Социалдык фонддун Башкармасынын  
«Бирдиктүү терезе» принциби боюнча 
мамлекеттик каттоодон өткөн юридикалык 
жактарды Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондунда каттоого коюу регламентин 
бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык Юстиция 
министрлиги менен иштер жүргүзүлдү. Жыл 
башынан тартып алынган билдирүүлөрдүн 
саны 14 834 түзөт.

Онлайн режиминде катталган жана жеке 
камсыздандыруу эсебинен көчүрмө алган 
жарандардын саны – 2 509 адам. 

Пенсияларды чектөө жана кайра эсептөө

2017-жылдын январь-август айларында 
пенсия чектөө жана кайра эсептөө үчүн 73072 

пенсиялык иш түштү, алардын ичинен 73161 
пенсиялык иш чектелди жана кайра эсептелди.
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ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

СОЦИАЛДЫК ФОНДДОГУ ЖОЛУГУШУУЛАР

Социалдык фонддо мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу маселелери 
боюнча Кыргыз Республикасынын «Легпром» 
жеңил өнөр жай ишканалар ассоциациясынын 
мүчөлөрү менен жолугушуу болуп өттү.    

Ассоциациянын мүчөлөрүн Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фондунун 
төрагасынын биринчи орун басары Медер 
Ирсалиев кабыл алды.

Жолугушууда мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруунун тарифтик саясаты 
жаатындагы жаңы багыттар жөнүндө сөз 
болуп, негизинен ыктыярдуу патенттин 
негизинде иштеген жана базарларда 
(контейнерлерде, павильондордо) ишкердик  
жүргүзгөн жеке ишкерлер үчүн тариф 
чендерин ОАЭнын 6 % кем эмес 
өлчөмүндө белгилөө тууралуу айтылды. 
Камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө үчүн 
колдонулуучу орточо эмгек акы республика 
боюнча орточо эмгек акынын 50 пайызынан 
жогору болгон ишканаларды кошпостон 
колдонулат. «Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү тууралуу» КР Мыйзамынын 
долбоору Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-февралындагы  
№ 57 токтому менен жактырылып, КР 
Жогорку Кеңеши тарабынан  жактырылган.

Жолугушуунун катышуучулары камсыз-
дандыруу төгүмдөрүн төлөө зарылдыгына 
каршы эмес экендиктерин  айтышты, ошондой 
эле кадрлардын жумуштан бошоп кетүүсүн  
азайтуу максатында иш берүүчүлөрдүн өз 
кызматкерлерин социалдык камсыздандыруу 
боюнча жоопкерчилигине өзгөчө көңүл 

буруусуна, тигүүчүлөр менен келишим 
мамилелерине өтүү зарылдыгына басым 
жасашты.  

Мындан сырткары камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөгөн жеке ишкерлер 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондуна  төлөнгөн каражаттарды толук 
кандуу пайдаланбай жаткандыгына өзгөчө 
көңүл бурушту. 

Жалпысынан жеке ишкерлер бүгүнкү 
күндө камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин оптималдуу чендери 
коюлганын белгилешти.

Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча 
текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген 
адамдарды ачыкка чыгаруу боюнча 
«Легпром» жеңил өнөржай ишканаларынын 
ассоциациясы менен биргелешкен Иш-
чаралардын планын түзүү чечими кабыл 
алынды.  

Аталган жолугушуунун соңунан көп өтпөй  
Медер Ирсалиев менен Бишкек шаарынын 
базарларынын жана соода борборлорунун 
өкүлдөрүн кабыл алган.

Төраганын 1-орун басары менен 
жолугушууда ыктыярдуу патенттин 
негизинде иштеген, ошондой эле базарларда 
(контейнерлерде, павильондордо, күркө-
лөрдө, лотоктордо жана соода орундарында) 
иштеген жеке ишкерлер үчүн 2017-жылдын 
15-июлунан тартып камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери орточо бир айлык 
эмгек акынын 6% жана 3% төмөндөтүлгөнү 
маалымдалды. Мурда алар 8% жана 4% төлөп 
келишкен. Мындан сырткары орточо бир 
айлык эмгек акыдан ставканы эсептөө базасы 
төмөндөтүлгөнү белгеленди. Натыйжада 
жеке ишкерлер камсыздандыруу төгүмдөрүн 
2 эсеге аз төлөшөт.

Жолугушуунун катышуучулары камсыз-
дандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн зарылдыгына 
макулдугун айтышты, төлөөчүлөр арасында 
түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө өзгөчө 
көңүл буруу, ошондой эле  Социалдык фонд 
тарабынан камсыздандыруу төгүмдөрүн 
башкаруу иштерин жакшыртуу боюнча 
каалоолорун айтышты.
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ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ:
МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЖАНА  

КЕЛЕЧЕКТЕГИ ПЕНСИЯ ЖӨНҮНДӨ ЭМНЕЛЕРДИ БИЛҮҮ КЕРЕК

I.Мамлекеттик социалдык камсыздан-
дыруу  (мындан ары-МСК)

МСКнын негизги принциптери:
-Мамлекет камсыздандыруу төгүмдөрүн 

төлөгөн адамдарга пенсия төлөп берүүгө 
кепилдик берет;

- Өз пенсиясы үчүн жоопкерчилик;
Пенсияны түзүүнүн негизги принциптери:
-бүгүнкү төлөнгөн камсыздандыруу 

төгүмдөрү – курагы, майыптыгы жана баккан 
адамынан айрылгандыгы боюнча эртеңки 
пенсия; 

- пенсиянын өлчөмү төлөнгөн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасына 
жараша болот (салым канчалык көп болсо, 
пенсия ошончолук жогору болот).

Жалпы негизде курагы боюнча пенсияга:: 
-25 жыл камсызд. стажы бар 63 жашка 

чыккан эркектер;
- 20 жыл камсызд. стажы бар 58 жашка 

чыккан аялдар укуктуу. 

Камсыздандыруу төгүмдөрү – бул сиздин 
эртеңкиге топтоолоруңуз, аны бүгүнкү күнү 
толтуруңуз!

- Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
жаатында камсыздандандырылган адамдын 
укуктарын камсыздоо

- КР Профсоюз федерациясынан 
жолдомолорду алуу

Пенсиянын өлчөмүн аныктоо - ЖП = Б  
+КБ1 + КБ2, 

ЖП   - жалпы бир айлык  пенсия.
Б  - пенсиянын базалык бөлүгү. 
КБ1=СхЭ (С – камсыздандандыруу стажы 

жана Э - 1996-ж. 1.01. чейинки эмгек акы);
КБ2 = Т х К, Т – топтолгон төгүмдөрдүн 

суммасы (Т : 12 ай); К - актуардык коэффициент.

II. «Мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн тарифтери жөнүндө» КР 
Мыйзамына (мындан ары- Мыйзам) 
ылайык жеке ишкерлер (мындан ары- 
ЖИ) үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 
тарифтеринин чендери 

ЖИ 2015-ж. 
Бишкек 
ш. 
боюнча 
ОАЭ 
(сом)

ОАЭден 
тариф 
чени 

Бир 
айга 
төлө-
нүүчү 
сумма 
(сом)

Мый-
зам

Милдеттүү 
патент 

16527* 10% 1652,7 п.1 
ст. 6

Ыктыярдуу 
патент (кон-
тейнерлер, 
павильондор, 
күркөлөр)

10720** 6%*** 643,2 п.2 
ст. 6

Ыктыярдуу па-
тент (лотоктор, 
соода орундары)

10720** 3%*** 321,6 п.2-1 
ст. 6

* Мыйзамдын 14-1 ст. 1-п. ылайык Улутстаткомдун 
маалыматтары боюнча өткөн жылы республиканын 
райондорунда жана шаарларында түзүлгөн орточо 
айлык эмгек акы (ОАЭ).

** Мыйзамдын 14-1 ст. 2-п. ылайык Улутстаткомдун 
маалыматтары боюнча өткөн жылы республика боюнча 
ОАЭ  деңгээлинен 50%дан жогору болгон ишканалар 
жана уюмдар боюнча маалыматтарды эске албастан 
ОАЭ.

 

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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*** 2017-жылдын 29-июнундагы №112 Мыйзам 
күчүнө киргенден баштап, т.а. 2017-жылдын 
15-июлунан тартып.

Маалымат иретинде: ОАЭ боюнча 
маалыматтар үстүдөгү жылдын 1-декабрына 
чейин жарыяланып турат, ал эми тариф чени 
кийинки жылдын 1-январынан эсептелет, т.а. 
2017-жылы 2015-жылдагы ОАЭ колдонулат.

III. Сиз милдеттүү төгүмдөр менен кошо 
ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөп, пенсияңыздын өлчөмүн жогорулата 
аласыз!

Ишкерлер жана алардын жалданган 
кызматкерлери:

- ыктыярдуу камсыздандыруу төгүмдөрүн 
каалаган өлчөмдө төлөөгө укуктуу, бирок  ПФга 
8%дан кем эмес же ОАЭден 10%дан кем эмес.

- 1996-жылдын январынан кийинки 
мезгилге камсыздандыруу стажын толуктоого 
укуктуу, камсыздандыруу төгүмдөрүн каалаган 
өлчөмдө төлөөгө болот, бирок  ПФга ОАЭден бир 
айга 8%дан кем эмес.

IV. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнүн 
тартиби:

1) камсыздандыруу төгүмдөрү 
камсыздандыруу полисин сатып алып төлөнөт, 
төлөм банктарда же терминалдар аркылуу 
жүргүзүлөт;

2) камсыздандыруу полиси жеке ишкердин, 
жеке жактын жашаган же иштеген жери 
боюнча Соцфонддун райондук/шаардык 
башкармалыктары тарабынан патенттин 
колдонуу мөөнөтүнө берилет:

- ишкер өз атына камсыздандыруу полисин 
алуу үчүн: паспорт же инсандыгын ырастаган 
документ жана ПИН, камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанция/ 
чек же төлөм тапшырыгын көрсөтөт.

Камсыздандыруу полиси мөөр, Соцфонддун 
башкармалыгынын ыйгарым укуктуу 
адамынын колу, ошондой эле камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөгөндүгү жөнүндө квитанция/ 
чек же төлөм тапшырыгы болгон учурда 
жарактуу деп эсептелет.

Ишкер же кызматкер камсыздандыруу 
полисин башка бирөөгө  берүүсүнө тыюу 
салынат!

Төлөөчү жеке камсыздандыруу эсебинен 
жыл сайын көчүрмө алууга, камсыздандыруу 
полисин көрсөткөндө төлөгөндүгү жөнүндө 
маалыматтарды калыбына келтирүүгө укуктуу. 

3) жалданган кызматкерлери бар ЖИ 

(текстиль жана тигүү өндүрүшүндө иштеген 
жалданган кызматкерлерди кошпогондо) 
камсыздандыруу төгүмдөрүн:

- камсыздандыруу полисин сатып алып, өз 
пайдасына;

- же МСК каражаттары боюнча эсептешүү 
ведомостторун берип, өзү үчүн же жалданган 
кызматкерлери үчүн төлөй алат. 

Тандоо укугу жылына бир жолу жеке 
ишкерден жазуу жүзүндө арызды алып, 
отчеттук жылдын башында, 31-декабрга 
чейинки мөөнөткө берилет.

4) Жеке ишкердик ишин жүргүзгөн 
пенсионерлер, I жана II топтун майыптары 
2017-жылдын 15-июлунан тартып 
камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
бошотулат.

Камсыздандыруу төгүмдөрү – бул 
милдеттүү төгүмдөр, аны төлөбөгөн 
төлөөчүлөр жоопкерчиликке тартылат 
(айыптар, туумдар)!

Камсыздандыруу полистери үчүн төлөм-
дөрдү ЖИ өзү үчүн жана жалданган кызматкер-
лери үчүн  Банктарда же төлөм терминалдары 
аркылуу төлөшөт. Төлөм терминалдары Соц-
фонддун Бишкек ш. Ленин, Биринчи май жана 
Свердлов райондук башкармалыктарында, 
СФ Ош шаардык башкармалыгында, Кара-Суу, 
Аламүдүн, Чүй-Токмок РСФБда жайгашкан.

Төлөөчүлөр кандай иш аракеттерди көрүүгө 
тийиш:

1) КР СФга маалымат үчүн келүү (полистин 
суммасы)

2) Банк мекемелерине керектүү сумманы 
төлөө

3) Камсыздандыруу полистерин сатып 
алуу үчүн КР СФ келүү

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ



18          №3 (28) сентябрь, 2017-жыл

АЙМАКТАН КЕП

ТҮПТӨ КАМСЫЗДАНДЫРУУ ТӨГҮМДӨРҮН ELEED 
ПРОГРАММАЛАРЫНА КИРГИЗҮҮ ЖОЛГО КОЮЛУУДА

Түп айылы - 1869-жылы орустар келип 
отурукташып, алардын тили менен 
“Преображенка”  деп аталып негизделген. Түп 
айылы жалпы Түп районунун борбору, районго 
караштуу 13 айыл өкмөтүбар.Тоолуу район 
болгондуктан, тоолуу жана шарты катаал  
айыл өкмөттөрү: Санташ, Чоң-Таш, Талды-
Суу, Карасаев, Арал, Түп айыл өкмөтүнүн 
ичинен Шаты айылы. Бул жөнүндө сөз 
кылып жатканыбыздын себеби, ушул тоолуу 
райондун элин мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу, пенсия дайындоо жана 
төлөө ишмердүүлүгүн  ишке ашырып жаткан  
Түп райондук Социалдык фонд  башкармалыгы 
жөнүндө.

Түп райондук Социалдык фонд 
башкармалыгынын жалпы эмгек жамааты 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 
салымдарын чогултуу, карыздарды өндүрүү 
боюнча жана өз убагында пенсионерлердин 
пенсиясын төлөп берүү аракетинде 
биргиликтүү иш алып баруудабыз. Ар 
бир кесип ардактуу демекчи, ишибизди 
сүйүп, жоопкерчилигибизди сезип, 
кыйынчылыктарды жеңип кыргыз элине ак 
эмгек кылуу максаттарыбыз бар.

Быйылкы жылга коюлган максаттарды 
жана талаптарды аткарууга жапа тырмак 
аракеттенүүдөбүз. Жыл башынан бери 
аткарган иштерибиз туурасында буларды 
баяндайбыз:

Пенсия төлөө жана көзөмөлдөө сектору 
боюнча . 

Түп районунда 7877 пенсионер бар. 
Талапка ылайык алар ар дайым өз убагында 
пенсия менен камсыздандырылат.Бир айда 
пенсионерлерге төлөнгөн каражат 36155466 
сомду түзөт, азыркы учурда 2 адис эмгектенет. 
Почтадан келген отчетторду текшерип, 
эсептоону эски ыкма менен жүргүзөбүз. 
Азыркы ар тараптуу өнүккөн заманда 
жумушту жеңилдетүүүчүн компьютердик 
жаны программа киргизилип, жумуш 
жеңилдетилсе деген ой –тилектерибиз бар.

Жеке эсепке алуу, маалыматтарды 
киргизүү, иштеп чыгүү жана топтоо бөлүмү. 

Азыркы учурда төрт штаттык кызматкер 
эмгектенип жатат.

Быйыл райондо жашап иштеген 451 
пенсионерге кайра эсептөө жүргүзүп, 
пенсияларына кошулуучу акчасын кошуп 
бердик. Андан сырткары элдин дыйкан-
фермердик чарбаларына жана жеке ишкердик 
менен алектенген жарандарыбыздын 
Социалдык фондко төккөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүн өз убагында eleed программага 
киргизүү жолго коюлуп келе жатат.

Пенсия чектөө сектору.
Пенсия чектөө жана кайра эсептөө сектору 

апрел айынан баштап жаны чыгып жаткан 
пенсионерлерди eleed программасы менен 
кабыл алып жатат. Бул программа менен 
азыркы күнгө чейин 177 пенсиялык иш кагаз 
киргизилди. Азыркы учурда пенсионерлерге 
СП2 тактап айтканда 2016-жылда иштеген 
жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөн 
пенсионерлердин пенсияларына кайра 
эсептөө жүргүзүлүп кошулуучу акчалары 
кошулуп берилүүдө.

Нурлан Исхаков,  
Социалдык фонддун Түп райондук  

башкармалыгынын башчысы
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ТОКТОГУЛДА 11 МИҢДЕН АШУУН 
ПЕНСИОНЕР БАР

Токтогул райондук Социалдык фондунун 
эмгек жамааты мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу, пенсияларды төлөө, 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу, 
карыздарды өндүрүү боюнча аракетибизди 
жумшап иш алып баруудабыз.

2016-жылга коюлган максаттарды жана 
аткарыла турган милдеттерди аткаруу 
төмөндөгүдөй болду.

План 2016-жыл үчүн 159300, 00 миң 
сом белгиленсе, ал эми иш жүзүндө 169 
446,709 миң сомду түзүп, план 106%пайызга 
аткарылды.

2017-жылдын 1- жарым жылдыгына план 
88900,0 миң сом белгиленсе, иш жүзүндө 
92205,8 миң сомду түздү же 103,7% га 
аткарылды.

Район боюнча жалпы пенсионерлердин 
саны 11568 , алардын ичинен 6163 
пенсионер пенсияларын банктар аркылуу 
алууну тандап алышкан. Ал эми “ Кыргыз 
почтасы” Мамлекеттик ишканасы аркылуу 
аркылуу 5405 пенсионер тейленет, башкача 
айтканда пенсионерлердин жалпы санынын 
49 пайызыы банктар аркылуу, 51 пайызы” 
Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы 
аркылуу тейленет.

Коррупция менен күрөшүү алкагында 
камсыздандыруу төгүмдөрүн банктарга 
же, төлөм терминалдары аркылуу төлөмө 
шарттар түзүлүп, жеңилдетилген жолуна 
өттүк.

Анткени биздин райондун географиялык 
жайгашуусунда кээ бир айылдарыбыз 
райондун борборунан бир топ алыстыкта 
жайгашкан. Мисалы Сары-Камыш айылы 
Токтогул шаарчасынан 220 чакырым алыс 
жайгашкан, кыш мезгилинде Чүй облусуна 
караштуу Суусамыр жайлоосу аркылуу жана 
Нарын облусунун Жумгал районун Кызыл-
Ой айылы аркылуу каттоого туура келет. 
Райондун Кара-Күнгөй айылы 80чакырым, 
Өзгөрүш айылы 80чакырым, Толук айылы 
120чакырым ыраак.

Албетте айылдардын бири-биринен 
алыс аралыкта жайгашкандыгы. унаалар 
каттамынын жакшы жолго коюлбаганы 
жана жолдордун кейиштүү абалы 

биз аткара турган милдеттерибизге 
тоскоолдук деп эсептебейбиз. Колдо бар 
мүмкүнчүлүктү пайдалануу менен өз 
ишибизге жоопкерчиликтүү мамиле жасоого 
үйрөнүүдөбүз. Анткени, камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чогултуу киреше бөлүмүнүн 
адистерине бир топ түйшүк жаратат. 
Андан башка пенсионерлердин пенсиясын 
кайра эсептөө, майыптыгы боюнча жана 
баккан адамынан айрылгандарга пенсия 
дайындоо, каза болгон пенсионерлердин 
сөөгүн жерге берүүгө үстөк берүү жана 
ушул сыяктуу жумуштар менен алектенип 
жатып күндүн кантип өткөнүн да билбей 
калабыз. 2013-жылдан баштап пенсиянын 
топтоо бөлүгүн төлөп берүүнүн үстүндө 
иштеп жатабыз. Башкача айтканда, жеке 
камсыздандыруу эсебинин топтоо бөлүгүндө 
каражаттары болсо, жалпы белгиленген 
куракка жеткен же башка өлкөлөргө туруктуу 
жашоого көчүп кеткен камсыздандырылган 
адамдар, ошондой эле каза болгон 
камсыздандырылган адамдын мураскорлу 
пенсиясын топтоо бөлүгүн алууга укуктуу. 
Ошого жараша арыздар алынып, тийиштүү 
документтер топтолуп, жеке эсепке алуу 
көчүрмөсүн алгандан кийин төлөө бөлүмүнө 
жөнөтөбүз.

Райондун башкармалыгында көп жылдык 
тажырыйбага ээ болгон адистерибиз азыркы 
күндө да эмгектенип жатышат.

Ар кимиси өз иштерин сүйүп, сапаттуу 
аткарууга дилгир болуп иштеп жатышат. 

Азыр техникалык заман болуп турганда, 
жумушту жеңилдетүү үчүн атайын 
компьютердик жаңы программалар менен иш 
алып барылууда. Ошентсе да мейли мурунтан 
бери иштеп келе жаткан адис болсун, же 
жаңыдан ишке кирген адис болсун өз 
жумуштарын жакшы көрө тургандыктарын 
жашыра албастыгын аткарылган план 
милдеттенмелер айгинелеп турат.

Тургангазы Сарпашев,
Социалдык фонддун 

Токтогул райондук 
башкармалыгынын башчысы

АЙМАКТАН КЕП
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СУРОО - ЖООП

Пенсиялык социалдык камсыз-
дандыруу жөнүндө мамлекеттер 
аралык макулдашуулар түзүлбөгөн 
мамлекеттерге туруктуу жашаганга 
кеткенде пенсия кандай төлөнөт?

Граждандарга чет өлкөгө туруктуу 
жашаганга кетип жатышына байланыштуу 
Кыргыз Республикасында дайындалган 
пенсиялар алар пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө мамлекеттер аралык 
макулдашуулар,келишимдер түзүлбөгөн 
мамлекеттерге кеткенде пенсия каттоодон 
чыгуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун аймактык органдарына 
арыз берген айдын эсеби менен 3 айга төлөнөт.

Баккан адамынан айрылгандыгына 
байланыштуу багуусунда үч адам 
болсо, пенсия канча пайыз өлчөмүндө 
төлөнөт?

Баккан адамынан айрылгандыгына 
байланыштуу багуусунда үч чадам болгондо - 
баккан адамдын II топтогу майыптыгы боюнча 
пенсиянын базалык жана камсыздандыруу 
бөлүктөрүнүн ыктымалдуу суммасы катары 
эсептелгенден 120 пайыз (процент) өлчөмүндө 
дайындалат.

Кары-картаңдар жана майыптар 
үчүн жатак үйлөрдө жашап жаткан, 
тергөө изоляторлорундагы жана 
түзөтүү мекемелеринде жазасын 
өтөп жаткан пенсионерлерге пенсия 
төлөнөбү?

Кары-картаңдар жана майыптар 
үчүн жатак үйлөрдө жашап жаткан, 
тергөө изоляторлорундагы жана түзөтүү 
мекемелеринде жазасын өтөп жаткан 
пенсионерлерге пенсиянын камсыздандыруучу 
жана топтолуучу бөлүктөрү гана төлөнөт.

Милдеттүү пенсиялык 
камсыздандыруу тууралуу келишим 
деген эмне?

Милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу туу-
ралуу келишим-камсыздандырылган адамдын 
пайдасына топтолуучу пенсиялык фонд менен 
камсыздандырылган адамдын ортосундагы 

макулдашуу, ага ылайык топтолуучу пенсия-
лык фонд пенсиялык негиздер келип чыкканда 
камсыздандырылган адамга пенсиянын топто-
луучу бөлүгүн дайындоону жана төлөп берүүнү 
жүзөгө ашырууга милдеттүү. 

Иш берүүчү Улуу Ата Мекендик 
согуштун катышуучусу болсо 
камсыздандыруу төгүмдөрүн 
төлөөдөн бошотулабы?

Иш берүүчү тарабынан Улуу Ата Мекендик 
согуштун майыптарына жана аларга 
теңештирилген адамдарга жана Улуу Ата 
Мекендик согуштун катышуучуларына алардын 
пайдасына төлөмдөрдүн баардык түрлөрүнө 
камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүүдөн 
жана төлөөдөн бошотулбайт, камсыздандыруу 
төгүмдөрүн чегерүү жана төлөө төлөөчүлөрдүн 
тиешелүү категориясы боюнча толук көлөмдө 
жүргүзүлөт

Башка учурда Улуу Ата Мекендик согуштун 
майыптары жана Улуу Ата Мекендик согуштун 
катышуучулары жана аларга теңештирилген 
адамдар камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн 
толук көлөмдө бошотулат. 

Мамлекеттик пенсиялык топтоо 
фондуна камсыздандыруу төгүмдөрүн 
милдеттүү төлөөдөн кимдер 
бошотулган?

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна 
камсыздандыруу төгүмдөрүн милдеттүү 
төлөөдөн 1964-жылдын 1-январынан мурда 
төрөлгөн эркектер жана 1969-жылдын 
1-январынан мурда төрөлгөн аялдар,пенсионер-
кызматкерлер,майыптар бошотулат.

Камсыздандыруу салымдары 
эмнеге эсептеленет?

Камсыздандыруу салымдары эмгек акынын, 
кирешенин бардык түрлөрүнө, түрткү берүүчү 
компенсациялоочу мүнөздөгү төлөмдөргө, 
анын ичинде бир жолку сыйлыктарга, ошондой 
эле акы төлөп кызмат көрсөтүүлөр, тапшырма 
келишими боюнча иштер үчүн төлөмдөргө 
жана аткарылган иш үчүн төлөнгөн автордук 
гонорарларга карата эсептелинет.

СОЦИАЛДЫК ФОНДДУН АДИСТЕРИ ЖООП БЕРЕТ



21          №3 (28) сентябрь, 2017-жыл

- пенсияларды, пособиелерди жана 
компенсацияларды дайындоо жана төлөө 
үчүн зарыл болгон так документтерди 
камсыздандыруучуга өз убагында берүүгө;

- пенсияларды жана пособиелерди 
берүү үчүн белгиленген шарттарды сактоого 
милдеттүү.

Өз убагында алынбай калган 
пенсиясы кандай төлөнөт?

Пенсиянын эсептелип, бирок пенсионер өз 
убагында албаган суммалары өткөн мезгилдеги, 
бирок эсептелген пенсияны алуу үчүн 
кайрылган учурдан мурдагы 3 жылдан ашпаган 
убакыттагысына төлөнүп берилет.

Пенсияны төлөгөн органдын күнөөсү боюнча 
өз убагында алынбаган пенсиялардын суммасы 
өткөн мезгил үчүн мөөнөтү чектелбестен 
төлөнүп берилет.

Мамлекеттик социалдык камсыз- 
дандыруу кандай принциптерге  
негизделген?

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу-
нун принциптери төмөндөгүлөр:

- камсыздандырылган адамдарды 
социалдык жактан коргоонун жалпыга бирдей 
жана милдеттүү мүнөздө болушу;

- камсыздандырылган адамдарды 
социалдык жактан коргоонун жетишилген 
деңгээлине мамлекеттик кепилдик;

- камсыздандырылган адамдардын 
эмгектик салымдарын, камсыздандыруу 
учурунун жана башка факторлордун себептерин 
эске алуу менен аларды социалдык жактан 
коргоонун дифференциациялык деңгээли;

- камсыздандырылган адамдардын 
жеке жоопкерчилиги, мында алардын өзүнүн 
социалдык камсыздандырылышын жол-
жоболоштурууга жана финансылоого түздөн-
түз катышуусу каралат;

- коомдук бирикмелердин мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу системасын 
контролдоого жана өнүктүрүүгө катышуусу;

- мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруунун субъектилеринин тең 
укуктуулугу жана укуктук жактан корголушу 
мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун 
негизги принциптери болуп саналат.

СУРОО - ЖООП

Көп балалуу же майып баланы 
чоңойтуп жаткан энелерге пенсияга 
чыгууда женилдиктер каралганбы?

Беш жана андан көп бала төрөгөн жана 
аларды сегиз жашка чейин тарбиялап чоңойткон 
аялдар 53 жашка толгондо жана 15 жыл 
камсыздандыруу иш стажы болсо, төрөлгөндөн 
тубаса майып балдары бар, аларды сегиз жашка 
чейин тарбиялап чоңойткон аялдар 53 жашка 
толгондо жана камсыздандыруу иш стажы 20 
жыл болгондо курагы боюнча пенсияга чыгууга 
укуктуу.

Камсыздандырылган адамдардын 
укуктары жана милдеттери?

Камсыздандырылган адамдар:
- кызматкерлердин жана жумуш 

берүүчүлөрдүн өкүлчүлүктүү органдары ар-
кылуу социалдык камсыздандыруу системасын 
өркүндөтүүгө катышууга, камсыздандырылуу-
чудан мамлекеттик социалдык камсызданды-
руунун каражаттарынын толукталышы жөнүн-
дө тоскоолдуксуз маалымат алууга жана 
алардын чыгымдалышына контролдукту жүзө-
гө ашырууга;

- камсыздандыруучудан пенсияларды 
жана пособиелерди мөөнөтүндө жана белгилен-
ген өлчөмдөрдө берүүнү талап кылууга;

- мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча пособиелерди өз 
убагында жана белгиленген өлчөмдөрдө алууга;

- өз укуктарын коргоого, анын ичинде сот 
аркылуу коргоого укуктуу;

- милдеттүү пенсиялык камсыздандыруу 
тууралуу келишим түзүү үчүн топтолуучу 
пенсиялык фондду тандоого;

- топтолуучу пенсиялык фондунун, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
аныкталуучу көлөмдө пенсиялык активдерди 
башкаруу боюнча компаниялардын 
уюштуруучулары жөнүндө маалымат алууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарына ылайык өзүнүн пенсиялык топтооло-
рун мурастоого;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-
на ылайык Кыргыз Республикасынын чегинен 
сырткары туруктуу жашоого кетип жатканда 
пенсиялык топтоолорду чыгарып алууга.

Камсыздандырылган адамдар:
- мамлекеттик социалдык 

камсыздандырууга мыйзамдарда белгиленген 
камсыздандыруу салымдарын төлөөгө;
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1990-жылдын 14-декабрында БУУнун 
(Бириккен Улуттар Уюму) Генералдык 
Ассамблеясында 1-октябрь Эл аралык кары-
лар күнү деп жарыялаган. Эң биринчилерден 
болуп карылар күнүн Европада андан соң 
Америкада, ал эми 1990-жылдын аяк ченинде 
бул майрамды бүткүл дүйнө белгилей 
баштаган. Скандинавия өлкөлөрүндө 
карылар күнү абдан чоң майрам катары 
белгиленет. Бул күнү көптөгөн теле 
жана радиопрограммаларда карыларга 
ылайыкташкан көрсөтүү жана уктуруулар 
берилет. 1-октябрда карылардын укуктарына 
жана коомдогу маанисине арналган 
"карылардын укуктарын колдоо ассоциясы" 
тарабынан уюшулган ар кандай фестивалдар, 
конференциялар жана конгресстер өткөрүлөт. 
Ал эми коомдук уюмдар жана фондтор бул 
күнү ар түркүн акцияларды жүргүзүшөт.

БУУнун генералдык секретарынын 
сөзүндө: 1-октябрда өткөрүлүүчү Эл аралык 
карылар күнүн БУУ өкмөтү, жеке секторду, 
жарандык коом уюмун жана дүйнөнүн 
бардык адамдарын көңүлдү Мадридтин 
улгаюуу маселесинде каралган планына да 
ылайык, ошондой эле өнүгүүнүн глобалдуу 
маселелерин эске алып, бардык курактагы 
коомду түзүү керек. Өлкөнүн жалпы 
аракеттери менен адамдар көпкө жашоо гана 
эмес, жашоонун сапаты жакшы, ар түрдүү, 
толук кандуу жана бакыт алып келүүгө тийиш 
- деп айтылат.

Биздин республикада да айыл арасында 
атайын спорт залга барбай эле карылыкка 
жеңилбей, жаштыкка умтулуп, ден-соолукту 
жаш кармагандар арбын. Алардын бири 
Ноокат районунун кадырлуу карыясы Алыкул 
ажы Эралиев.

Эң негизгиси эмгекчил болуу
Алыкул атанын жашы 80ден ашып калса 

да өзүнө тың, алдуу-күчтүү, жаш жигиттей 
шар, шамдагай жүргөнү, эмгекчилдиги, 
дайыма жарык маанайда болуусу көпчүлүктү 
суктандырып келет. Ал ар дайым күүлүү жана 
куунак жүргөнүн мындайча түшүндүрөт: 
“Менин ден соолугумдун сыры ар дайым 
кыймылда болуп, туура тамактанганымда. 
Кыргыздарда жайыл дасторкон көп 
болгонуна карабай, аз тамактанууга көнгөм. 
Себеби, ашыкча тамактануу сөзсүз ооруну 
пайда кылат. Адамдын ден соолугунун эң 
негизги булактары-эмгек жана кыймыл. 
Эмгек бакыттын ачкычы, кыймыл-жашоо 
экенине шек жок. Мен көп эмгектендим.
Бала кезим согуш, ачарчылык мезгилине 
туш келип эрте эмгек кылып чоңойдум. 
Өмүр бою кумурскадай иштеп келе жатам. 
Исламда адам бул дүйнө үчүн да, акырет үчүн 
да иштөөсү керек. Жалкоолуктун айынан 
бирөөнүн көзүн карап муктаж болуп калуу 
өзүнчө күнөө деп саналат. Жараткандын 
мыйзамына ылайык адал эмгек менен үй-
бүлөмдү багып келе жатам. Бирөөнүн акысын 

1-ОКТЯБРЬ – КАРЫЛАР КҮНҮ

КАРЫЛАР КҮНҮН  БЕЛГИЛӨӨ  
КАНТИП ПАЙДА БОЛГОН?
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жеген жокмун. Ак эмгектин наны таттуу да, 
берекелүү да болот. Эч кимге жаман айтпадым, 
кек сактаган жокмун. Жашоодон жакшы 
нерселерди гана күтөм, жашоом бүтө элек, ар 
күндө өмүр жаңыдан башталат деп жашайм. 
Карылык мени үйдө калың төшөктүн үстүндө 
кармай албайт,ооруп эле калбасам дайыма 
сыртта,талаада иш менен алектенем. 

Мени кадырлап, сыйлап кабар алганыңарга 
чоң ыракмат. Бардыгыңарга чың ден соолук, 
бакубат жашоо, эмгекчилдик, аманчылык, 
токчулук, тынчтык тилеп дуба кылам”.

Карылык кайгы эмес

Бишкек шаарынын тургуну, өмүрүнүн   
80-күзүн өткөрүп жаткан Жармат аба Кошоков 
кадырлуу пенсионерлердин бири. Ал өмүрдүн 
бул курагы жөнүндө мындай дейт: 

"Карылык ар бир адамдын башына келет.
Андан эч кимибиз качып кутула албайбыз.
Жараткан ошол куракка жеткирсин!  
Ошондуктан карылыкты туура кабыл алганга 
аракет кылам. Жашым өтүп, денемден күч 
кетип жатканына кабатыр болом, бирок ушул 
жашка жеткениме шүгүр кылам. Анткени, бул 
курактын да өзүнүн кереметтери көп.

Жашым өткөн сайын ар кандай ооруларга 
көп чалдыга баштадым. Анын баары ичип 

жегенден көз каранды экендигин түшүнүп, 
туура тамактанууга өттүм. Спорт ден 
соолукту чыңдайт экендигин жакшы билсем 
да машыгууну 70 жаштан кийин баштадым. 
Күндө таң эрте таза аба менен дем алып, 
түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, сейил бакта  
болом. Акыл, эс тутумду машыктыруучу 
көнүгүүлөрдү жасаганга аракеттенем.

Өмүрдүн күүдөн тайып бараткан 
кезинде  ата-эненин өмүрүнө өмүр улап 
берүү да, кыскартып коюу да балдарга 
байланыштуу болот. Бул турмушта далай 
ирет далилденген нерсе, көрүп жүрбөйбүзбү. 
Менин балдарымдын баары жакшы чыкты. 
Үч уул, үч кызым, 18 неберем, бир чеберем 
бар. Байбичем экөөбүз көп эмгектендик, 
жакшы жашадык. Балдарга “Эринбей 
эмгекчил болгула, каада-салтты билгиле” - 
деп катуу кармап тарбиялап, өстүрдүк. Азыр 
балдарыбыз көзүбүздү карап турат Бирок, 
мен алардын көзүн карап отургум келбейт. 
Өзүмдүн чакан бизнесим, чарбачылыгым бар. 
Жыл сайын чет өлкөлөргө саякатка чыгып, 
эл-жер көрүп турабыз. Карылык кайгы эмес, 
кубаныч алып келиши үчүн ага жаш кезден 
даярдануу керек."

Карылыктын түрлөрү

Карылык көп жыл жашаган жашооңдо 
денеңдин күчү кетип жаш кездеги келбети 
качып алсыз болуп, күч оокатына жарабай 
калганда акылсыз балдарынан кагуу жеп 
турткунчук болгон байкуш карылык.  

Же болбосо тескерисинче алсыз болгон 
ата-энесин кор кылбай акылдын көзу 
катары көрүп алпештеген ардактуу 
карылык.

Дагы болсо эч кимдин көзүн карабай 
өмүрүнүн аягына чейин эмгектенген 
үзүрлүү карылык.

Жаштар кыялданат, карыгандар 
эстейт (Луи Арагон);

Карыганды да, карылыктын да баркын 
билүү керек (Гарри Симанович);

Жаштыкта шайыр жашоону, орто 
куракта — жакшы жашоону, карыганда — 
узак жашоону каалайбыз  (Э.Севрус);

(22-беттеги сүрөттөрдүн макалага тиешеси жок)

1-ОКТЯБРЬ – КАРЫЛАР КҮНҮ
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ЭНЕ ТИЛИМ

1989-жыл 23-сентябрь Мамлекеттик тил к¿н¿!

Кыргыз тилим балдай ширин таттуусуң,
Көңүл кушун көкөлөтүп шаттуусуң
Мезгил басып кылымдарды карытып,
Дүйнөдөгү чоң тилдердей барктуусуң!

Мен кыргызмын кымыз ичип чоңойгон,
Мен кыргызмын кыргыз жерде ойногон
Манас баатыр биз үчүн жоо кууганда,
Мен кыргызмын эл тагдырын ойлогон

Кыргыздар-кылымдарды карыткан калк,
Кыргыздар-кырк урууга чачылган калк.
Кыргыздар-ак калпагы башында калк,
Кыргыздар-тоодой болгон барандуу калк!

Тилим барда улукмун,
Тилим өлсө дудукмун
Суу чыкпаган кароосуз,
Какшып калган кудукмун                 

Кылымдын кыяларын ашкан тилим 
Кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим 
Кыйкырып кыйрын бузуп душман келсе 
Кылычтай кыя кесип чапкан тилим

Менин тилим эзелтеден улуу тил,
Улуулугун,сулуулугун тыңдап бил
Улуу тилди бурмалабай, урматтап,
Ушул тилде эркин сүйлөп, ырдап жүр!             
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ЭНЕ ТИЛИМ

ЭНЕ ТИЛИМ ЭЧЕН КЫЛЫМ КАРЫТКАН,  
ЭЧ КИМ АНЫ ªЧ¯Рª АЛБАЙТ ТАРЫХТАН!

«Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт,
Эне тилин с¿йбºгºн, элин с¿й¿п жарытпайт».         

Б.Сарногоев

«Элди т¿бºл¿к эл кылып турган – анын тили. Ар бир тил ºз элине улуу. 
Анын тазалыгын сактап, байлыгына байлык кошуубуз керек. Тил – бул ар бир 
элдин каны-жаны. Тил – улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана 
акыл эси. Тилсиз улут болбойт». 

Ч.Айтматов

«Кылымдан кылым ºт¿п, кыргыз эли жер ¿ст¿ндº жашап турса,  
кыргыз тили да жашай берет» 

Ч.Айтматов

«Тилим барда улутмун, тилим менен улукмун, 
Эне тили болбосо аты аталбайт улуттун»

Илим менен билимге кºп¿рº тил,
Кºкºлºткºн адамды тили деп бил.

Тил арстан эшиги¢де комдонгон
Бошоп кетсе ºз¿¢д¿ да жеп койгон.

Эне тилим э¢ кымбатым ыйыгым!

«Кыргыз тилим – кººнºрбºс, ºчпºс дилим!»

Адамдын эне тили – анын  
жан тамыры.

Дил бермети – тил!
Улутту улут кылган тил!
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РУХ

КААДА-САЛТТЫ УНУТПОО –  
АДЕПТҮҮЛҮКТҮН БЕЛГИСИ

Каада-салт – бул бир элдин турмуш-
тиричиликтеги, үй-бүлөдөгү жүрүм-турум 
нормалары, эрежелери, ырым-жырым, адеп-
ахлак, каада-жөрөлгө, жол-жоболордун 
жыйындысы. Каада-салт улут пайда болгонго 
чейин эле узак мөөнөт жашап келген, белгилүү 
географиялык чөйрөгө жана тарыхый 
шарттарга байланыштуу калыптанган, ар 
бир элдин, этностук топтун, улуттун ичинде 
гана салыштырмалуу туруктуулукка ээ жана 
бир муундан экинчи муунга тынымсыз өтүп, 
коомдук пикирдин күчү менен аткарылып 
жана сакталып турат. Каада-салт адегенде 
диний түшүнүктө, кийин социалдык жана 
күндөлүк жашоо-турмушка ыңгайлашып, 
байыркы замандан бери оңдолуп-түздөлүп, 
өзүнө мүнөздүү туруктуу жөрөлгөлөр менен 
коштолуп, акырындап элдин салтына айланат. 
Кыргыз элинин Каада-салттары көчмөндүк 
шартта тектеш этностук-маданий чөйрөнүн өз 
ара байланышында жана таасиринде түзүлүп, 
олуттуу өзгөрүүлөр (диний түшүнүктөрдө, сөөк 
коюу каадасында, социалдык мамилелерде ж. 
б.) менен жаңыланып жана өркүндөтүлгөн. 
Кыргыздардын үрп-адаттары менен Каада-
салттары мазмуну боюнча бай жана этностук-
маданий комплекс болуп саналат. Анда ар 
кандай тарыхый доорлордо, социалдык-
экономикалыкжана маданий өнүгүүнүн ар 
кандай деңгээлдеринде пайда болгон үрп-
адаттар менен Каада-салттар жуурулган. 

Кыргыз элинин үрп-адаттары, Каада-
салттары жана материалдык маданияты анын 
улуттук этностук өзгөчөлүгүн аныктайт.

Салт - муундан муунга, укумдан тукумга 
өтүп, узак мөөнөт бою сакталып келген 
социалдык жана маданий мурастын элемента. 
Ал сөзсүз кайталанат. Кайталанбаган 
жосун салт болуп эсептелбейт. Бирок, 
кайталангандын бардыгы эле салт эмес. Ал - 
каада. Каада заманга жараша салттын чегинде 
өзгөрүп турат. Алсак, учурашуу - бул салт 
эмес. Бирок, анын кандайдыр бир жөрөлгөлөр 
менен коштолгону, мисалы, кол алышып 
учурашуу, өбүшүп учурашуу, ийиндерин 
тийгизип учурашуу, кичүүнүн улууга озунуп 
салам айтышы ж.б. салт болуп саналат. Демек, 
ушул сыяктуу кандайдыр бир кубулуштун 
жөрөлгөлөр менен коштолуп кайталанышы 

улуттук каада-салттын көрөңгөсүн түзөт. 
Салттын жолу улук болот. 

Дүйнөдө салт колдонбогон эл жок.
1. Жаш балдарга байланыштуу каада-

салттар:
- киндик эне болуу;- ымыркайды оозантуу;- 

сүйүнчүлөө;- наристеге ат коюу;- жентек той 
берүү;- көрүндүк берүү;- кыркын чыгаруу;- 
карын чачын алдыруу;- тырмагын алдыруу;- 
бешикке салуу;- кас-кас тургузуу;- тушоосун 
кесүү;- сүннөт тою (эркек бала үчүн);- мүчөл 
чыгаруу;- кулагын көзөө (кыз бала үчүн);- 
чачын өрүү;- бала асыроо;- баланы качыруу;- 
эмчектеш кылуу;- баланы эмчектен чыгаруу;- 
баланы жентектөө;

- бармак тиштетүү;- оозуна түкүртүү;- 
көкүл коюу;- мал энчилөө;- энчи бөлүү;- бата 
тилөө;- бата берүү.

Той каадалары: тойго кеңешке чакыруу;
- мүчө берүү;- мүчө коюу;- тойдон кешик 

берүү;- устукан берүү;- түп коюу;- үй көтөрүү;- 
там түптөө;- устун тартуу;- жээн табак 
кармоо;- табак тартуу;- улуулата устукан 
берүү;- маараке той өткөрүү;- куттук айтуу;- 
таякени күтүү (тосуу);- досту күтүү.

Ырым-жырым каадалары:
- ысырыктоо;- киринелөө;- ай көрүү;- 

дарындоо;- тил буу;- жайчынын көзүн 
куйкалоо;- дем салуу;- «ап-аптоо»;- түлөө 
өткөрүү;- «сук-суктоо»;- суу айлантып чачуу;- 
түш жоруу(түш жорутуу)- жүрөгүн көтөрүү;- 
канат чабуу;- өпкө чабуу, жүрөк чабуу;- тумар 
тагуу;- бертик суроо;- адалдоо;- кыт куйдуруу;- 
төлгө тарттыруу;- күн күркүрөгөндөгү 
айтым;- өткүн өткөндөгү айтым.

Өз ара түрдүү мамиле адебине 
байланыштуу каада-салттар:

- ашарга чакыруу;- шеринелеш болуу;- 
ыражалаш болуу;- жээнтабак кармоо;- алдыга 
түшүү;- күбөгө өтүү;- базарлык берүү;- чучу 
кулакка тартуу;- кечип салуу;- арачалоо;

- ачуусун суроо;- ортомчулук кылуу;- 
айыпка жыгуу;- жараштыруу, элдештирүү;- 
топко береке айтуу;- ант берүү;- касам ичүү;- 
кепилдикке өтүү;- жолдугун жасоо;- алыс 
жолго узатуу;- кун төлөө;- үстөк берүү;- 
достоштуруу;- «баш таңмай»;- шыралга 
берүү;- талак айтуу;- соопчулук кылуу;- топко 
береке айтуу;- ыроолоо.
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ӨЗБЕКСТАНДАГЫ  ЭТНИКАЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН  
КААДА-САЛТТАРЫ

Статистикалык маалыматтарга караганда 
Өзбекстанда 370 миңден ашык кыргыздар 
жашайт. Кыргыздар негизинен Анжиян, 
Фергана, Жиззах, Сырдарыя, Самарканд, 
Ташкент облустары, Каракалпакстан 
аймактарынан орун алып, жашап калышкан. 
Дал ушул аймактардагы этникалык 
кыргыздарда кыргыздарга тиешелүү каада-
салттар сакталып калганбы? Кайсыл салты 
өзгөрүүгө учураган деген суроолорго жооп алуу 
үчүн төмөнкү маалыматтарды сунуштайбыз.

Ташкент, Сырдарыя облустарындагы 
кыргыздардын басымдуу бөлүгү казак, 
өзбектер менен чогуу жашап, өзбек, казак 
мектептеринен билим алгандыктан, алардын 
руханий дүйнөсү, каада-салттары, тили өз 
таасирин тийгизген. Анжияндык кыргыздар 
жашаган аймактарда болсо көптөгөн кыргыз 
мектеп-лицейлер бар. Ошондуктан алар эне-
тилин жакшы сактап калышкан.

Кыргыздардын көпчүлүгү Ташкент 
облусунун Бөкө, Чирчик, Газалкент, Чимган, 
Паркент, Күмүшкөн, Кавардан деген 
аймактарда жашап жатышат. Болжол менен ал 
жактагы кыргыздардын саны 25 миңге жакын. 
Ташкенттик кыргыздар жалпы жонунан 
өздөрүн “чапкылдыктар“ дешет. “Чап” - сол, 
“кол” - “сол колдогулар”, “сол канаттагылар” 
дегенди түшүндүрөт. Чапкылдыктардын 
бир бөлүгү Баткен облусундагы Лейлек, 
Баткен, Жалал-Абаддын Сузак райондорунун 
аймактарын байырлашат.

Санжырасына кайрыла турган болсок, 
чапкылдыктар кыргыз урууларынын 
ичинен ичкилик уруулук тобуна кириши 
мүмкүн. Мындан сырткары, ошол эле 

РУХ

аймактарда кыргыздардын ават, оргу, 
нойгут сыяктуу уруулары жашай турганы 
аныкталган. Санжырачылардын айтымында, 
чапкылдыктардын туугандары Анжиян, 
Кокон, Сүлүктү, Лейлек, Кызылкыя жана башка 
жерлерде жашашат. Ташкенттик кыргыздар 
мурун Чаткал кырка тоолорунун батыш 
капталдарынан орун алган Нуреката, Аската 
деген абдан кооз жерлеринде жашашкан деген 
маалымат бар.

Сырдарыялык кыргыздар Сырдарыя, 
Жиззах областарынын аймактарында 
жашашат. Бул аймактарда кыргыздын 
ичкилик уруусуна кирген тейит, кесек 
уруусунун өкүлдөрүнүн бир бөлүгү жашайт. 
Алардын жайгашкан жерлери Заамын, 
Бахмал, Достук, Ильич районунун аймактары. 
Сырдарыялык тейиттердин уруулук курамы 
Лейлек, Каратегин кыргыздарындагы 
тейиттердин уруулук курамы менен толук дал 
келет. Демек, аталган кеңири аймактардагы 
кыргыздардын тукуму дегенге толук негиз 
бар. Ташкенттиктерден айырмаланып 
Сырдарыялык кыргыздардын негизги бөлүгү 
тоо аймактарда жашайт. Ошондуктан аларда 
тил, улуттук каада-салттар жакшы сакталган.

Ал эми Өзбекстандын кыргыздардын 
каада-салттары кандай? Ташкентте чоңойгон 
Ибрагимова Гулнура Ташкенттеги этникалык 
кыргыздардын каада-салттары жөнүндө 
төмөнкүдөй айтып кетти:

- Ташкенттик кыргыздарда жаңы келген 
келин ар күнү эрте менен көчөнү, эшигинин 
алдын шыпырат жана ошондой эле, “келин 
салам” деген үрп-адаттары бар. Келин саламда 
келин бүтүн кайын-журтуна жүгүнүп салам 
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ӨЗГӨРҮҮГӨ ӨБӨЛГӨ!

Жашоо бул өчүргүч колдонбой сүрөт тартуу! 
Баары дүйнөнү оңдогусу келет, бирок эч ким өзүн оңдогусу келбейт! 
Жашоодо жолдун татаалын танда, татаал жолдо душмандар азыраак болот. 
Эгерде мага колума ара берип, «бул даракты сегиз сааттын ичинде кыйып бүт” десе 

анда мен алты саатымды ара курчутканга коротмокмун. 
Бирөөгө ылай ыргытып жатканда эсинизден чыгарбаныз:  ылай ага жетпей калуусу 

мүмкүн, а баткак сиздин колунузда кала берет. 
Мөмөлүү даракка таш көп ыргытылат. 
Эмне айтканынды, кимге айтканынды, качан айтканынды эч качан унутпа. 
Чындыкты айтууга көп деле сөздун кереги жок. 
Алдыңкы орундан түбөлүк  түшпөгөн бир да адам жок. 
Унчукпастык эң чоң даанышмандык. 
Ийри таяктын көлөкөсү деле түз болот
Калпычынын эки кыйынчылыгы бар: ага эч ким ишенбейт, өзү да эч кимге ишенбейт.
Эч качан жыгылбаган адам кыйын эмес, жыгылганда туруп кеткен адам кыйын. 
Дүйнөнү өзгөртүүнү кааласаң аны өзүңөн башта. 
Иттин дос болгону жакшы, достун ит болгону жаман. 
Үзгүлтүккө учурап жасалган чоң иштен, үзгүлтүксүз уланган аз иш жакшы. 
Аракет кылбаган адашпайт, адашпаган үйрөнбөйт. 

берет да, ар биринен белек алат. Дагы бир 
салттардын бири “бешик той”. Мында келиндин 
үй-бүлөсү жаңы төрөлгөн наристеге бешик 
алып келип, элге той берет. Ал эми бешиктеги 
бала уул болсо, ал бир аз чоңойгондон кийин 
келиндин ата-энеси небересине кулун алып 
барып, ар түрдүү белектер менен сыйлашып, 
дагы элге чоң той берет.

Ошондой эле, сырдарыялык кыргыз кызы 
Саматова Хумора сырдарыялык кыргыздар 
жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтарды 
билдирди:

- Жаңы келин келгенде аны үч жолу 
ысырыктап айлантып, колуна май сүйкөйт. 
Анын мааниси келечекте келиндин үй-бүлөсү 
бекем болуусун билдирет жана жаңы келин 
жаңы үйүнө кирээрде кайненеси эки жоолук 
салат да, ошол үйдүн эң кичүү эркек баласы 
үбөлүк менен келиндин бетин ачат. Ошол 
менен бирге Өзбекстандык кыргыздар сөзсүз 

түрдө элге эки күн той берет. Биринчи күнү 
кыздын үйүндө элге аш берилип, кудаларды 
жана күйөө-досторду конок кылып, кечинде 
элдерди чакырып той өткөрөт. Эртеси күнү 
кызды узатып кетип, тойду улантышат.

Өзбекстанда жашаган этникалык 
кыргыздардын салттарынын дагы бири 
“Сүмөлөк кечеси”. Нооруз майрамына жакын 
кошуналар өз-ара чогулуп, сүмөлөк кечесин 
өткөрөт. Ал кечеге жаңы келиндер, кыздар 
чогулуп, сүмөлөк жасап, баары ниет кылып 
аны аралаштырып, таш ташташат. Ал жактагы 
кыргыздардын жакшы адаттарынын бири 
“саламдашуу”. Кайсы жерде болбосун, тааныш 
же тааныш эмес, өзүнөн улуу кишилерге өтүп 
бара жатып сөзсүз түрдө “Ассалому-алейкум” 
деп ал-акыбал сурашып өтүшөт.

ГулнораТожихонова

РУХ
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Бүтүндөй дүйнө жүзүнүн миллиондогон 
окурмандарын багындырган китептер ар 
кандай доорлордо жазылган, бирок, алигиче 
актуалдуулугун жана белгилүүлүгүн жоготпой 
келишет. Алдыда сиздер үчүн эң кызыктуу 
жана эң кымбат китептердин тизмеси.

Дүйнөдөгү эң кызыктуу китептердин 
рейтинги:

«Маленький принц» Антуан де Сент-
Экзюпери.

«Над пропастью во ржи» Джером  
Д. Сэлинджер.

«Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд.
«Три товарища» Эрих Мария Ремарк.
«Сто лет одиночества» Габриэль Гарсия 

Маркес.
«1984» Джордж Оруэлл.
«451° по Фаренгейту» Рей Бредбери.
«Убить пересмешника» Харпер Ли.
«Триумфальная арка» Эрих Мария Ремарк.
«Великий Гэтсби» Френсис Скотт 

Фицджеральд.
«Гордость и предубеждение» Джейн Остен.
«Парфюмер. История одного убийцы» 

Патрик Зюскинд.
«О дивный новый мир» Олдос Хаксли.
«Повелитель мух» Уильям Голдинг.
«Отверженные» Виктор Гюго.
«Фауст» Иоганн Вольфганг Гетте.
«Алые паруса» Александр Грин.
«Преступление и наказание» Федор 

Достоевский.
«Мартин Иден» Джек Лондон.
«Три мушкетера» Александр Дюма.
«Скотный двор» Джордж Оруэлл.
«Дары волхвов» О’Генри.
«Трое в лодке, не считая собаки» Джером 

Клапка Джером.
«Старик и море» Эрнест Хемингуэй.
«Приключения Шерлока Холмса» Артур 

Конан Дойл.
«Дракула» Брем Стокер.
«Черный обелиск» Эрих Мария Ремарк.
«Прощай, оружие!» Эрнест Хемингуэй.
«Ярмарка тщеславия» Уильям Теккерей.
«Американская трагедия» Теодор Драйзер.
«Мастер и Маргарита» Михаил Булгаков.
«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл.

«Гамлет» Уильям Шекспир.
«Король Лир» Уильям Шекспир.
«Божественная комедия» Данте Алигьери.
«Приключения Гекельберри Финна» Марк 

Твен.
«Илиада» и «Одиссея» Гомер.
«Кентерберийские рассказы» Джеффри 

Чосер.
«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» Мигель де Сервантес Сааведра.
«Превращение» Франц Кафка.
«Моби Дик, или Белый кит» Герман 

Мелвилл.
«Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа 

Рабле.
«Евгений Онегин» Александр Пушкин.
«Мертвые души» Николай Гоголь.
«Красное и черное» Стендаль.
«Путешествия Гулливера» Джонатан 

Свифт.
«Война миров» Герберт Уэллс.
«Гроздья гнева» Джон Стейнбек.
«Приключения Оливера Твиста» Чарльз 

Диккенс.
«Чума» Альбер Камю.

Дүйнөдөгү эң кымбат китептер:
«Первая книга Уризена» Уильям Блейк – 

2,5 млн $;
«Сказки Барда Бидля» Джоан К. Роулинг – 

3,98 млн $;
«География» («Космография») Клавдий 

Птолемей – 4 млн. $;
«Трактат о плодовых деревьях» А. Монсо, 

П. Пуато, П. Терпин – 4,5 млн. $;
«Библия» Гутенберг – 4,9 млн. $;
Вильям Шекспирдин биринчи басылмасы 

6,166 млн. $;
«Кентерберийские истории»Джеффри 

Чосер 7,5 млн. $;
«Птицы Америки» Джеймс Одубон  

11,5 млн. $;
«Евангелие Генриха Льва» Орден святого 

Бенедикта 11,7 млн. $;
«Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи 

30,8 млн. $.

Маалымат интернет  
булактарынан алынды

ДҮЙНӨДӨГҮ ЭҢ КЫМБАТ КИТЕП КАНЧА ТУРАТ?

УКТУҢУЗ БЕЛЕ
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На встрече были представлены изменения 
в Закон Кыргызской Республики «О тарифах 
страховых взносов по государственному 
социальному страхованию» (Закон КР в ред. 
от 29 июня 2017 года № 112).

Для индивидуальных предпринимателей, 
работающих на основании добровольного 
патента, а также работающих на рынках 
(контейнера, павильоны, киоски, лотки и 
торговые места) предусмотрено снижение 
ставки тарифов страховых взносов до 6% и 
3% от среднемесячной заработной платы 
(СМЗ)  с 15 июля 2017 года. Ранее они должны 
были платить 8% и 4%. Кроме того, снизилась 
база исчисления ставок от СМЗ. Это позволило 
обеспечить уменьшение уплату страховых 
взносов предпринимателями в 2 раза.

Участники встречи выразили свое 
согласие о необходимости уплаты страховых 
взносов, акцентировали особое внимание 
на проведении разъяснительной работы 
среди плательщиков, а также пожелания по 
улучшению администрирования страховых 
взносов со стороны СФ.

Принято решение о проведении 
организации с администрациями 
рынков и торговых центров встреч с 
предпринимателями для проведения  
разъяснительных работ. 

В середине июня в Социальном фонде КР 
состоялась встреча с членами Ассоциации 
предприятий легкой промышленности КР 
«Легпром» по вопросам государственного 
социального страхования.

В ходе проведения встречи, были освещены 
новые направления в области тарифной 
политики государственного социального 
страхования. В частности по установлению 
ставок тарифов для индивидуальных 
предпринимателей (ИП) работающих на 
основании добровольного патента, а также 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на рынка (в контейнерах, 
павильонах) в размере не менее 6% от 
СМЗ. СМЗ применяемая для исчисления 
страховых взносов будет использоваться 
без учета данных по предприятиям, 
уровень СМЗ которых на 50 процентов 

выше СМЗ по республике. Проект Закона КР  
О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию» 
одобрен постановлением Правительства КР № 
57 от 02.02.2017г., принят Жогорку Кенешем 
КР и находится на подписании у Президента 
Кыргызской Республики.

Участники встречи выразили свое согласие 
о необходимости уплаты страховых взносов, 
также было акцентировано особое внимание 
на ответственности работодателей по 
социальному страхованию своих работников, 
о необходимости перехода на договорные 
отношения со швеями, в целях исключения 
текучести кадров.

Кроме того, ИП обратили внимание, что 
при уплате страховых взносов, они не могут 
в полной мере пользоваться средствами, 
уплаченными в ФОМС.

В целом, ИП отметили, что на сегодня у них 
установлены оптимальные ставки тарифов 
страховых взносов.

По результатам встречи принято решение 
заключить совместный План мероприятий 
с Ассоциацией предприятий легкой 
промышленности «Легпром» по выведению из 
тени лиц, занятых в текстильном и швейном 
производстве.

ВСТРЕЧА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СФКР ИРСАЛИЕВА М.Э.  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АДМИНИСТРАЦИЙ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ И РЫНКОВ

ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА
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8 сентября 2017 года в здании 
Ленинской районной администрации  
г. Бишкек состоялась встреча пенсионеров и 
малоимущих граждан с Социальным фондом 
Кыргызской Республики, Министерства 
труда и социального развития Кыргызской 
Республики и Национальным Статистическим 
комитетом, организованная ООСЗН им  
Л. Фомовой.

Во встрече приняли участие заместитель 
председателя Социального фонда КР Гульнур 
Джуматаева и заместитель начальника 
управления по работе с общественностью 
Социального фонда КР Н. Джакиева.

На встрече обсуждались вопросы 
предстоящего повышения пенсий 1 октября 
2017 года, насущные проблемы пенсионеров, 
касающиеся, снижения числа пенсионеров, 
живущих за чертой бедности, доведения 
размеров пенсий до прожиточного минимума 
пенсионеров, и т.д. 

У пенсионеров была возможность задать 
вопросы представителям Социального фонда, 
Минтруда и соцразвития и Нацстаткома что в 
письменном виде, так и в устном. Социальным 
фондом были даны подробные разъяснения 
по предстоящему повышению пенсии в 2017 

году, по вопросам социального страхования 
и пенсионного обеспечения, об изменениях в 
пенсионном законодательстве и обсуждены 
другие вопросы входящие в компетенцию 
Социального фонда Кыргызской Республики.

ВСТРЕЧА ПЕНСИОНЕРОВ И МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН  
С СОЦИАЛЬНЫМ ФОНДОМ 
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В целях обеспечения дальнейшей 
поддержки жизненного уровня пенсионеров, 
Правительством Кыргызской Республики 18 
августа 2017г. приняты постановления «Об 
установлении размера базовой части пенсии с 
1 октября 2017 года» № 491 и «Об индексации 
размеров страховых частей пенсии с 1 октября 
2017 года» № 492. 

Механизм индексации пенсий с 1 октября 
2017 года включает в себя:

- индексацию страховых частей пенсий на 
коэффициент индексации 1,05, но не менее 
чем на 240 сомов. Коэффициент индексации 
рассчитывается на основании роста инфляции 
и роста заработной платы за прошлый год;

- базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года 
устанавливается в размере 1780 сомов, или 
повышается на 280 сомов;

- размер общей пенсии инвалидов I 
группы устанавливается не ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) за 
прошлый год (4304 сомов), при этом для пенсий, 
назначенных с 1 октября по 31 декабря 2016 
года, - не ниже ПМП за 2015 год (4637 сомов).

По итогам перерасчета средний размер 
пенсии увеличится на 520 сомов и составит 
5517 сомов с ростом к началу года - 108,6%, а на 

момент повышения – 110,3%.
Для пенсий до 5000 сомов  повышение 

в среднем составит 113,2%, а свыше 5000 
сомов в среднем – 107%. Данные мероприятия 
защищают интересы как малообеспеченных за 
счет установления минимального порога, так 
и граждан, делающих большие отчисления в 
пенсионную систему, чем больше взносов, тем 
выше индексация.

Общая дополнительная потребность на 
повышение пенсий с 1 октября 2017 года для 
626,9 тыс.пенсионеров составит 981,0 млн.
сомов. В октябре месяце пенсионеры получат 
пенсии в повышенных размерах согласно 
графика выплаты.

Правительством КР поручено Социальному 
фонду КР:

1) обеспечить своевременный перерасчет 
пенсий и их выплату в повышенных размерах;

2) предусмотреть в бюджете Социального 
фонда КР на 2017 год денежные средства на 
повышение пенсий в объеме 981 млн.сом и 
обеспечить их своевременное финансирование;

3) провести разъяснительную работу о 
повышении пенсии в средствах массовой 
информации.

В КЫРГЫЗСТАНЕ С 1 ОКТЯБРЯ  
ПОВЫШАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 24 августа 2017 года № 527

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ» ОТ 22 
МАЯ 2013 ГОДА № 278

В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию», 
статьями 10 и 17 конституционного Закона 
Кыргызской Республики «О Правительстве 
Кыргызской Республики» Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 

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

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

- в пункте 19:
в абзаце четвертом слова «90 процентов» 

заменить словами «89,75 процента»;
дополнить абзацем шестым следующего 

содержания:
«в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента.»; дополнить абзацами одиннадцатым 
- двенадцатым следующего содержания:

«Базовые ставки тарифов страховых 
взносов для лиц, владеющих водоемами, 
устанавливаются по ставкам, применяемым для 
орошаемой пашни соответствующего района, 
в размерах и порядке, установленных пунктом 
2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики «О 
тарифах страховых взносов по государственному 
социальному страхованию».

Базовые ставки тарифов страховых взносов 
для лиц, владеющих землями, орошаемыми 
насосными станциями, устанавливаются по 
ставкам, применяемым для богарной пашни 
соответствующего района, в размерах и порядке, 
установленных пунктом 2 статьи 5 Закона 
Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному 
страхованию».»;

- абзац десятый подпункта 3) изложить в 
следующей редакции:

«При передаче в аренду физическим лицам 
земли из земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий (за исключением 
пастбищ), участков лесного фонда начисление 
и уплата страховых взносов осуществляются 
арендатором земли, участка в соответствии 
с настоящим пунктом. При этом тарифы 
страховых взносов для участков лесного фонда 
приравниваются к базовым ставкам земельного 
налога за пользование сельскохозяйственными 
угодьями, предусмотренным для многолетних 
насаждений. Распределение сумм страховых 
взносов, уплаченных за арендованные 
земли из земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий, производится в 
соответствии с настоящим пунктом.»;

- в пункте 26:
в абзаце первом слова «по производству 

сельскохозяйственной продукции (растение-
водства и животноводства)» исключить;

подпункт «а» изложить в следующей 
редакции:

«а) работодатели, независимо от вида соб-
ственности работодателя и вида регистрации в 
органах налоговой службы Кыргызской Респуб- 
лики, - ежемесячно от всех видов выплат, начис-

ленных в пользу нанятых работников, приня-
тых на постоянную или временную работу, - в 
размере 2 процентов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Фонд обязательного медицинского 
страхования - 1,75 процента;

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 
процента.»;

- пункты 27-30 изложить в следующей 
редакции:

«27. Тарифы страховых взносов для 
членов сельскохозяйственных кооперативов, 
владеющих земельной долей и/или участком 
сельскохозяйственного назначения или его 
частью, а также сдающих свои земельные 
участки (доли) в аренду, устанавливаются 
в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона 
Кыргызской Республики «О тарифах страховых 
взносов по государственному социальному 
страхованию».

28. Члены сельскохозяйственных 
кооперативов, сдающие свои земельные 
участки (доли) в аренду сельскохозяйственному 
кооперативу и одновременно являющиеся их 
работниками, имеют право выбора производить 
уплату страховых взносов по одному основанию 
или ежемесячно от всех видов выплат, в размере 
12 процентов, или от базовых ставок тарифов 
страховых взносов.

Право выбора предоставляется один раз в 
год в начале отчетного года, в срок до 31 января,  
путем получения от членов сельскохозяйствен-
ного кооператива письменного заявления.

29. Страховые взносы за членов 
сельскохозяйственных кооперативов, 
владеющих земельной долей и/или участком 
сельскохозяйственного назначения, или его 
частью, а также сдающих свои земельные 
участки (доли) в аренду, вносятся арендатором 
единовременно до 25 июля или равными долями 
до 25 июля и до 25 декабря текущего года.

30. Уплаченные страховые взносы членов 
сельскохозяйственных кооперативов за 
земельные участки (доли), сданные в аренду 
сельхозкооперативу, вносятся арендатором 
(сельскохозяйственным кооперативом), 
пропорционально долям земельного участка, 
установленным правоудостоверяющим 
документом, которые распределяются на 
личные страховые счета арендодателя (членов 
кооператива).

Пример.
Крестьянское хозяйство «Ашымов Максат» 

(арендодатель), проживающий в Араванском 
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районе Ошской области, является членом 
сельскохозяйственного кооператива «Келечек» 
(арендатор) и сдает 10 га поливной пашни в 
аренду сельхозкооперативу.

В соответствии с правоустанавливающими 
документами общее количество земли - 10 
га поливной пашни на праве собственности 
зарегистрировано на трех членов семьи 
Ашымова Максата и распределяется между 
членами семьи в долях следующим образом:

- 4 га земельного участка относятся на 
праве собственности Ашымову Максату (глава 
семьи), от общего количества земли (40 % доли);

- 4 га земельного участка - Ашымовой 
Миргуль (супруга, главы семьи), от общего 
количества земли (40 % доли);

- 2 га земельного участка - Ашымовой 

Гульзат (дочь, главы семьи), от общего 
количества земли (20 % доли).

Арендатор - сельскохозяйственный 
кооператив «Келечек» оплачивает страховые 
взносы за арендодателей (членов кооператива) 
на аккумуляционный счет регионального 
органа. Соответственно, внесенные арендатором 
(сельскохозяйственным кооперативом 
«Келечек») страховые взносы заносятся 
на личные страховые счета арендодателя 
(физического лица Ашымова Максата и членов 
его семьи) пропорционально земельным долям.

Расчет уплаты страховых взносов 
сельскохозяйственным кооперативом за 
физическое лицо (арендодателя) будет 
производиться следующим образом:

№ Члены сельскохозяй-
ственного кооператива

(арендодатели)

Орошаемая пашня Начислено
(сом.)га Базовая ставка тарифа страховых

взносов (сом.)
1 Ашымов Максат 4 436 1744
2 Ашымова Миргуль 4 436 1744
3 Ашымова Гульзат 2 436 872

Всего 10 4360

Арендатор (сельхозкооператив) 
распределяет суммы страховых взносов между 
членами семьи арендодателя пропорционально 
долям земельных участков, где 4360 сомов 
составляют 100 процентов страховых взносов, 
подлежащих уплате за 10 га, 40 процентов 
доли - за 4 га Ашымову Максату - 1744 сома, 40 
процентов доли - за 4 га Ашымовой Миргуль - 
1744 сома, 20 процентов доли - за 2 га Ашымовой 
Гульзат - 872 сома, и вносит страховые взносы на 
аккумуляционный счет регионального органа 
страховщика в сумме 4360 сомов.

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

для Ашымова Максата:
- в Пенсионный фонд - 89,75 процента, что 

составляет 1565,24 сома;
- в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов, что составляет 
174,4 сома;

- в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 
процента, что составляет 4,36 сома.

Для остальных членов семьи распределение 
сумм страховых взносов по фондам производит-
ся аналогичным образом;

- в пункте 34:
в абзаце втором цифру «9» заменить 

цифрами «8,75»;
дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:
«в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента.»;
- пункты 35 и 351 изложить в следующей 

редакции:
«35. Тарифы страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей, 
уплачивающих налоги на основе специального 
налогового режима путем приобретения 
добровольного патента, в том числе 
осуществляющих деятельность на рынках путем 
реализации товара с контейнера, в павильонах, 
в киосках (за исключением индивидуальных 
предпринимателей, получающих доход от сдачи 
в аренду движимого и недвижимого имущества 
или осуществляющих деятельность на рынках 
путем реализации товара с лотков, торговых 
мест), устанавливаются ежемесячно в размере 
не менее 6 процентов, исчисленных от размера

среднемесячной заработной платы, 
сложившейся в районах и городах республики 
за предыдущий календарный год.

351. Тарифы страховых взносов для 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на рынках путем реализации 
товара с лотков, торговых мест, устанавливаются 
ежемесячно в размере не менее 3 процентов, 
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исчисленных от размера среднемесячной 
заработной платы, сложившейся в районах 
и городах республики за предыдущий 
календарный год.»;

- в пункте 352:
в абзаце втором цифру «9» заменить 

цифрами «8,75»;
дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:
«в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента.»;
- пункт 354 дополнить цифрами «36, 361»;
- дополнить пунктом 355 следующего 

содержания:
«355 Размер среднемесячной заработной 

платы, принимаемый для исчисления 
страховых взносов для отдельных категорий 
плательщиков страховых взносов (за 
исключением плательщиков, предусмотренных 
пунктами 2 и 21 статьи 6 Закона Кыргызской 
Республики «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию»), 
- это установленный Национальным 
статистическим комитетом Кыргызской 
республики размер среднемесячной заработной 
платы, сложившийся в районах и городах 
республики за предыдущий календарный год.

Размер среднемесячной заработной платы, 
принимаемый для исчисления страховых 
взносов для плательщиков, предусмотренных 
пунктами 35 и 351 настоящей Инструкции, 
- это представляемый уполномоченному 
государственному органу Национальным 
статистическим комитетом Кыргызской 
Республики размер среднемесячной заработной 
платы в разрезе районов и городов Кыргызской 
Республики, без учета данных по предприятиям 
и организациям, уровень среднемесячной 
заработной платы которых более чем на 
50 процентов превышает средний уровень 
заработной платы по республике в целом.

Уполномоченный государственный 
орган ежегодно, в срок до 1 декабря 
текущего года, опубликовывает в средствах 
массовой информации сведения о размерах 
среднемесячной заработной платы, 
сложившихся в районах и городах республики 
за предыдущий календарный год, на основании 
официальной статистической информации 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики.

Расчет тарифной ставки осуществляется 
ежегодно с 1 января следующего года.»;

- в пункте 36:
в абзаце втором цифру «9» заменить 

цифрами «8,75»;
дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:
«в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 

процента.»;
- дополнить пунктом 361 следующего 

содержания:
«361. Физические лица, осуществляющие  

свою деятельность без образования 
юридического лица, работающие на основании 
выданных лицензий, а также получающие 
гонорары (вознаграждение), уплачивают 
страховые взносы в размере не менее 
10 процентов от полученного гонорара 
(вознаграждения).

Распределение сумм страховых взносов по 
фондам производится в следующих размерах:

в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского 

страхования - 10 процентов.»;
- пункт 38 изложить в следующей 

редакции:
«38. Индивидуальные предприниматели, 

использующие труд наемных работников, 
начисление и уплату страховых взносов в свою 
пользу могут осуществлять в соответствии с 
пунктами 34, 35 и 351 настоящей Инструкции, 
или же начисление, уплату и распределение 
сумм страховых взносов по фондам за себя 
и за нанятых работников производить 
в соответствии с пунктом 6 настоящей 
Инструкции, за исключением наемных 
работников, занятых в текстильном и швейном 
производствах, путем предоставления 
расчетной ведомости по средствам 
государственного социального страхования, 
по форме согласно приложению 7 к настоящей 
Инструкции. Право выбора предоставляется 
один раз в год в начале отчетного года, в срок до 
31 января, путем получения от индивидуальных 
предпринимателей письменного заявления.»;

- пункт 411 изложить в следующей 
редакции:

«411. Страховые полисы по форме согласно 
приложению 15 к настоящей Инструкции 
приобретаются в региональных органах 
страховщика по месту осуществления 
предпринимательской деятельности или 
по месту жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица, на срок 
действия патента.

Для исчисления стоимости страхового 
полиса, приобретаемого на срок действия 
патента, вычисляется сумма страхового взноса 
за 1 день, путем деления его месячной суммы 
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на количество дней в месяце, равном 30 дням. 
Далее, однодневная сумма страхового взноса 
умножается на количество дней срока, на 
который выдан патент.

Пример.
Индивидуальный предприниматель 

Касымов Э. участвует в выставке-продаже, 
которая проводится в городе Бишкек, с 27-29 
июня 2017 года, и приобретает добровольный 
патент на вид услуги «Реализация продуктов 
ремесленной деятельности (народно-
художественного промысла) собственного 
изготовления» сроком на 3 дня. Ежемесячная 
ставка тарифа для него установлена в размере 
не менее 6 % от размера среднемесячной 
заработной платы. Сумма страхового взноса, 
подлежащая уплате за 3 дня, будет рассчитана 
следующим образом.

Среднемесячная заработная плата, без учета 
данных по предприятиям и организациям, 
уровень среднемесячной заработной платы 

которых более чем на 50 процентов превышает 
средний уровень заработной платы по 
республике в целом, по городу Бишкек за 2015 
год - для исчисления страховых взносов в 2017 
году составляет 10720 сомов.

10720 сомов х 6 %/30 дней х 3 дня = 64,32 
сома.

Если индивидуальный предприниматель 
является инвалидом I или II группы, или 
пенсионером, он освобождается от уплаты 
страховых взносов в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О 
тарифах страховых взносов по государственному 
социальному страхованию».»;

- в подпункте 12 пункта 67 слова 
«присвоенный страховщиком,» исключить;

- в приложении 14:
в пунктах 6 и 7 главы 7 цифру «4» заменить 

цифрой «0»;
главы 9 и 10 изложить в следующей 

редакции:

9. Тарифы для сельскохозяйственных кооперативов
1 001 Основной работник 0 8 1,75 0 0,25 0 2 От фактической

зарплаты
2 001-

64/69
Основной работник 10 1.75 0 0,25 0 0 От фактической

зарплаты
3 003 Пенсионер 0 8 1,75 0 0,25 0 0 От фактической

зарплаты
4 010 Иностранный гражда-

нин
3 0 0 0 0 0 0 От фактической

зарплаты
5 100 Инвалиды I и II группы 0 2 1,75 0 0,25 0 0 От фактической

зарплаты
6 101 Участник /инвалид ВОВ 2 0 0 0 0 0 0 От фактической

зарплаты
7 102 Лица, приравненные к 

участникам ВОВ
2 0 0 0 0 0 0 От фактической

зарплаты
8 106 МОП 0 8 1,75 0 0,25 0 2 От фактической

зарплаты
9 106-

64/69
МОП 0 10 1,75 0 0,25 0 0 От фактической

зарплаты
10 107 Пенсионер МОП 0 8 1,75 0 0,25 0 0 От фактической

зарплаты
10. Тарифы для общих категорий

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

налогообложения на основе единого налога или на основе налогового контракта
8,75 0 1 0 0,25 0 0 10 % от СМЗ

2 104 Арендодатель 8,75 0 1 0 0,25 0 0 10 % от СМЗ
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3 103 ИП, уплачивающие налоги на основе специального налогового режима путем приобре-
тения добровольного патента (за исключением ИП, получающих доход от сдачи в аренду 
движимого и недвижимого имущества), а также осуществляющие деятельность на рын-

ках путем реализации товара с контейнера, в павильонах, в киосках
0 89.75 0 10 0,25 0 0 Не менее 6 % от 

СМЗ
4 103 ИП, осуществляющие предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации 

товара с лотков, торговых мест
0 89,75 0 10 0,25 0 0 Не менее 3 % от 

СМЗ

- приложение 19 изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

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

Исполняющий обязанности  
первого вице-премьер-министра,  
исполняющий обязанности  
Премьер-министра         М.Д.Абулгазиев

ПЕНСИОННАЯ ПОЛИТИКА

ИНСТРУКЦИЯ 
О ПОРЯДКЕ ИНДЕКСАЦИИ СУММ НАКОПЛЕННЫХ ВЗНОСОВ ЗА 

ВЕСЬ ПЕРИОД ИХ УПЛАТЫ, УЧТЕННЫХ В УСЛОВНОЙ ЧАСТИ 
ЛИЧНОГО СТРАХОВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана 

в соответствии с законами Кыргызской 
Республики «О государственном 
пенсионном социальном страховании», «О 
персонифицированном (индивидуальном) 
учёте граждан Кыргызской Республики 
для целей обязательного государственного 
социального страхования», «О государственном 
социальном страховании» и другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики, а также в целях реализации 
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в законы Кыргызской 
Республики «О государственном пенсионном 
социальном страховании» и «О минимальной 
заработной плате в Кыргызской Республике»)» 
от 6 мая 2017 года № 76.

2. Настоящая Инструкция определяет 
порядок индексации сумм накопленных взносов 
за весь период их уплаты, учтенных в условной 
части личного страхового счета застрахованного 
лица.

II. Порядок индексации сумм накопленных 
взносов за весь период их уплаты, учтенных 
в условной части личного страхового счета 
застрахованного лица

3. В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики (в законы Кыргызской Республики 
«О государственном пенсионном социальном 
страховании» и «О минимальной заработной 
плате в Кыргызской Республике»)» от 6 мая 2017 
года № 76 сумм накопленных взносов за весь 
период их уплаты, учтенных в условной части 
личного страхового счета застрахованного 
лица, ежегодно индексируются в зависимости 
от величины индекса потребительских цен 
(далее – ИПЦ), фактически сложившейся  за 
предыдущий календарный год. 

Индексации подлежат суммы взносов на 
личных страховых счетах до назначения пенсии.

4. Суммы накопленных взносов на личных 
страховых счетах застрахованных лиц 
индексируются ежегодно в пределах 75% от 
роста среднемесячной заработной платы, 
фактически сложившейся за предыдущий 
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календарный год до 2017 года по ранее 
существующей норме Закона. 

5. С момента вступления в силу данного 
Закона суммы накопленных взносов на 

личных страховых счетах застрахованных 
лиц индексируется нарастающим итогом в 
зависимости от величины ИПЦ, фактически 
сложившейся за предыдущий календарный год:

где j меняется с 2017 года. При первой 
итерации индексированная сумма 2016 года 
равна нулю.

6. Сумма второй страховой части пенсии 
(далее - СП2) на момент назначения пенсии 
исчисляется с учетом индексации сумм 
накопленных взносов. 

7. Срок проведения индексации сумм 
накопленных взносов устанавливается после 
официального получения величины ИПЦ от 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики.

8. Региональные управления Социального 
фонда Кыргызской Республики производят 
перерасчет СП2 после официального 
получения величины ИПЦ с учетом индексации 
пенсионерам, которым назначена пенсия 
до проведения индексации, и выплачивают 
пересчитанную сумму за период с 1 января того 
же года.  

9. Региональные управления Социального 
фонда Кыргызской Республики для перерасчета 
СП2 с учетом индексации от величины ИПЦ 
оформляют запрос из личного страхового счета 
застрахованного лица в электронном виде.

10. Региональные управления Социального 
фонда Кыргызской Республики для перерасчета 
СП2 с учетом индексации от величины ИПЦ 
за периоды, отсутствующие и не учтенные  
в момент назначения и перерасчета СП2 
оформляют запрос из личного страхового счета 
застрахованного лица в электронном виде с 
указанием ранее выплаченной суммы СП2 с 
индексированной суммой для последующей 
доплаты разницы. 

11. Суммы накопленных взносов работающих 
пенсионеров после выхода на пенсию или 
после последнего перерасчета СП2 не подлежат 
индексации от величины ИПЦ.

12. Индексация сумм накопленных взносов 
не производится при перерасчете СП2 
пенсионерам-военнослужащим, получающим 
пенсии по Закону Кыргызской Республики «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих». 

13. Пенсионерам, вышедшим на пенсию 
до вступления в силу данного Закона, суммы 
накопленных взносов не индексируются.  

14. Выписка из личного страхового счета 
для индексации сумм накопленных взносов 
выдается по форме в Приложении 1.

О МИГРАЦИИ

По данным нового исследования McKinsey 
Global Institute (MGI), международные мигран-
ты,более 90% из них решили переехать по эко-
номическим причинам, составляют лишь 3,4% 
мирового населения, однако их вклад в глобаль-
ный ВВП достигает почти 10%. Примерно две 
трети этих мигрантов живут в развитых стра-
нах, в которых, как правило, уровень произво-
дительности является наивысшим, поэтому они 
добиваются максимальной эффективности сво-
его труда, что приводит к многочисленным эко-
номическим выгодам. При этом данный эффект 
возникает вне зависимости от уровня квалифи-
кации мигрантов.

Благодаря мигрантам, мировой ВВП увели-
чился в 2015 году примерно на $6,7 трлн. Если 
бы они остались в стране происхождения, их 
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вклад в мировую экономику был бы примерно 
на $3 триллиона меньше. Наибольший прирост 
производительности достигается благодаря ми-
грационным потокам из развивающихся стран в 
развитые, поэтому на данную категорию при-
нимающих стран приходится более 90% общего 
вклада мигрантов в мировой ВВП. По оценкам 
MGI, в 2015 году вклад иммигрантов в ВВП США 
составил около $2 трлн, в Германии – $550 млрд, 
в Великобритании – $390 млрд, в Австралии – 
$330 млрд, в Канаде – $320 млрд.

Иммигранты, как правило, не занимают ра-
бочие места, которые могли бы достаться мест-
ным работникам. Многим мигрантам удаётся 
закрепиться в новом обществе именно потому, 
что они выполняют работу, которую местные 
жители выполнять не хотят. Есть множество ис-
следований, которые показывают, что негатив-
ный эффект иммиграции на уровень зарплат и 
занятости местных работников является незна-
чительным, не говоря уже о размере их негатив-
ного влияния на бюджетные ресурсы принима-
ющей страны.

Тем не менее, исследования также показы-
вают, что в Европе и Северной Америке имми-
гранты могут получать на 20-30% меньше, чем 
местные работники с аналогичным уровнем об-
разования и на той же должности. У иммигран-
тов меньше возможностей вести эффективные 
переговоры по поводу зарплат (например, из-
за языковых барьеров или отсутствия необхо-
димых документов), поэтому в принимающих 
странах возникает рынок труда с двойными 
стандартами.

Подобное неравенство не ограничивается 
лишь сферой экономики. Как выяснилось в ходе 
исследования MGI, ни одна из 18 крупнейших 
принимающих стран не добилась убедительной, 
широкой интеграции иммигрантов, хотя в не-
которых странах ситуация лучше, чем в других. 
Во всех ключевых принимающих странах им-
мигранты сталкиваются не только с более вы-
сокими экономическими барьерами, чем мест-
ные работники; они также испытывают больше 
трудностей в доступе к качественному жилью и 
медицинскому обслуживанию, а их дети часто 
обречены на отставание в сфере образования. 
Многие иммигранты говорят о случая дискри-
минации и недоверия. Всё это мешает полной 
реализации потенциала иммигрантов в прини-
мающей стране.

Проблема в том, что во многих странах деба-
ты на тему иммиграции начинаются и заканчи-
ваются вопросом о том, сколько людей можно 
впустить в страну и какими они должны быть. 
В этих дебатах редко заходит речь о создании 

реальных путей для полной ассимиляции имми-
грантов и максимальном повышении их вклада 
в экономику.

Для того чтобы иммигранты могли полно-
стью реализовать свой потенциал, принимаю-
щие государства должны проводить последова-
тельную, активную политику в экономической, 
социальной и гражданской сфере. А поскольку 
ситуация с иммигрантами со временем меня-
ется, эти инициативы должны быть долгосроч-
ными. Для успеха потребуется участие в этой 
работе самих иммигрантов и принимающих их 
местных сообществ.

Ряд местных организаций, а также такие го-
рода, как Нью-Йорк, Лондон и Берлин, уже те-
стируют эффективные пилотные подходы к во-
просу интеграции иммигрантов. У них уже есть 
обширный опыт и чувство ответственности, без 
которого невозможно воспользоваться шансом, 
открывающимся благодаря иммиграции.

Масштаб этого шанса колоссален. По дан-
ным исследования MGI, сокращение разрыва в 
уровне зарплат иммигрантов и местных работ-
ников до 5-10% позволит увеличивать мировой 
ВВП дополнительно на сумму от $800 млрд до 
$1 триллиона в год. Появятся также дополни-
тельные социальные выгоды, например, сни-
зится уровень бедности и повысится произво-
дительность в странах, которые займутся этой 
работой.

Да, иммиграция ведёт к появлению кратко-
срочных проблем и издержек в принимающих 
странах, особенно, если иммиграция принима-
ет форму значительного и внезапного притока 
беженцев. Но эти издержки существенно пере-
вешиваются среднесрочными и долгосрочными 
выгодами иммиграции – при условии, что вла-
сти активно занимаются поддержкой процесса 
интеграции.

В современном взаимосвязанном мире ми-
грация является неизбежной. Вопрос в том, что 
мы хотим получить – изолированные, нелояль-
ные и зависимые группы иммигрантов или же 
мощный мотор экономического роста и дина-
мизма.

Иэн Голдин, Джонатан Ветцель

Иэн Голдин – профессор глобализации и раз-
вития, директор «Программы технологических 
и экономических перемен Oxford Martin» при Ок-
сфордском университете. 

Джонатан Ветцель – директор McKinsey 
Global Institute, старший партнёр McKinsey & 
Company в Шанхае (Китай).
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ПЕНСИЯ СНГ

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЕНСИИ В КАЗАХСТАНЕ 

Средний размер пенсий в Казахстане  
с 1 июля 2017 года составил 66 721 тенге.

При этом минимальный размер пенси-
онных выплат (с учётом базовой пенсии) 
увеличится до 45 711 тенге.

Министр здравоохранения и социально-
го развития РК Тамара Дуйсенова пояснила, 
на какую сумму будут повышены пенсии и 
пособие по рождению ребёнка в 2017 году.

Глава МЗСР РК сообщила, что с учетом 
расчётов, проведённых совместно с 
Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 
года повысилась на 20% как солидарная, так 
и базовая часть пенсии.

Размер солидарной пенсии, согласно 
принятому на 2017-2019 годы бюджету, с 1 
января 2017 года будет повышен на 9%, а с 
1 июля 2017 года во исполнение поручений 
главы государства – ещё на 11%. Например, 
если размер солидарной пенсии в 2016 году 
составляет 40 000 тенге, то с 1 января 2017 
года с повышением на 9% выросла до 43 600 
тенге, а с 1 июля 2017 года с учётом повышения 
еще на 11% – до 48 396 тенге.

"Что касается базовой пенсии, то она также 
с 1 января 2017 года была повышена на 7%, а 
с 1 июля 2017 года во исполнение поручений 
главы государства – ещё на 13%. Например, 
в текущем году размер базовой пенсии 
составила 11965 тенге, с 1 января 2017 года с 

учётом повышения на 7% её размер составила 
12 802 тенге, а с 1 июля 2017 года вместе с 
повышением на 13% составила 14 466 тенге. 
Таким образом, размер базовой пенсии 
повысилась на 20% по сравнению с размером 
2016 года", – проинформировала Дуйсенова.

Министр также отмечает, что для повыше-
ния пенсии порядка 2,1 млн пенсионеров из 
республиканского бюджета дополнительно 
будет выделено 79,8 млрд тенге.

Минимальный размер пенсии (с учётом ба-
зовой пенсии) повысится с 37 789 тенге 2016 
года до 45 711 тенге с 1 июля 2017 года. Сред-
ний размер пенсии (с учётом базовой пенсии) 
повысится с 55 154 тенге до 66 721 тенге.

Размер единовременного государствен-
ного пособия в связи с рождением ребёнка  
с 1 января 2017 года повысилась на 7%, а с 1 
июля 2017 года – ещё на 20%. В результате в 
2017 году в сравнении с 2016 годом рост со-
ставит 27%. Для этого из республиканского 
бюджета дополнительно будет выделено 1,8 
млрд тенге.

"Если в текущем году размер 
государственного пособия на рождение 
первого, второго и третьего ребенка 
составляет 66 621 тенге, то с 1 января 2017 
года его размер составляет 71 270 тенге, а с 
1 июля до 86 222 тенге. Размер государствен-
ного пособия на рождение четвертого и более 
ребенка в текущем году составляет 111 035 
тенге, а с 1 января 2017 года до 118 тысяч 
тенге, с 1 июля 2017 года 142 947 тенге", – 
пояснила Тамара Дуйсенова.

В целом на повышение пенсий и пособий 
при уточнении республиканского бюджета 
дополнительно предусмотрено 81,6 млрд 
тенге.

Напомним, 15 декабря прошлого года глава 
государства дал поручение правительству 
повысить размеры пенсий с 1 июля 2017 года 
на 20% по сравнению с их размерами в 2016 
году, размеры единовременного пособия в 
связи с рождением ребенка – на 20%.

Кирилл Жданов
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ В АВСТРИИ В 2017 ГОДУ

Австрия, как и её соседка Германия, носит 
звание одного из самых благополучных 
государств. Здесь выгодно и приятно не только 
работать, но и наслаждаться заслуженным 
отдыхом: не зря эта страна систематически 
занимает лидирующие позиции в рейтингах 
стран с самой высокой пенсией и самой 
длинной продолжительной жизнью, тем не 
менее пенсионный возраст в Австрии пока не 
одинаков.

Пенсия для мужчин наступает позже
 
Мужчины и женщины в Австрии 

максимально уравнены в правах. Уровень их 
заработков примерно одинаков, при приёме 
на работу нет дискриминации по полу, отец и 
мать могут по желанию брать отпуск, чтобы 
ухаживать за ребёнком.

Однако пенсионный возраст для 
австрийских мужчин и женщин пока не 
одинаков. Представители сильной половины 
человечества уходят на пенсию в 65 лет, на 5 
лет позже, чем их дамы.

Выйти на заслуженный отдых раньше 
могут лишь те мужчины, которые были заняты 
тяжёлым физическим трудом, как минимум 10 
лет из 20 предпенсионных. В законодательстве 
Австрии для таких категорий работников 

прописан минимальный пенсионный возраст 
– 62 года и 3 месяца.

При желании и наличии сил — мужчины, 
отпраздновавшие 65-летие, могут продолжать 
работать. В таком случае пенсия им 
выплачиваться не будет, только заработная 
плата. Однако экономическая выгода от 
длительного пребывания на работе всё же 
есть. 

Во-первых, зарплата в Австрии немного 
превышает пенсию, которая составляет 
как минимум 70% от средней суммы от 
180 наибольших зарплат гражданина. При 
условии, что налоги от них поступили в 
пенсионный фонд страны.

Во-вторых, мужчины, вышедшие на 
пенсию позднее, могут рассчитывать на то, 
что процент, который они получат от этой 
суммы, будет немного больше. Максимальный 
коэффициент – 80%.

Пенсионный возраст для женщин будут 
увеличивать

 
Женщины в Австрии могут выйти на 

пенсию в 60 лет. Для тех из них, кто занимался 
тяжёлым физическим трудом, этот срок могут 
сократить до 58 лет и 3 месяцев.

При желании, так же как и мужчины, они 
могут не торопиться уходить на заслуженный 
отдых, а продолжить свою карьеру. Законы 
для них те же самые, что и для мужчин.

Власти Австрии намерены постепенно 
уровнять время выхода на пенсию для мужчин 
и женщин, постепенно увеличивая его для 
дам. Ожидается, что это произойдёт довольно 
скоро: между 2024 и 2033 годами.

Это интересно: австрийские пенсионеры 
получают пенсионные выплаты ровно столько 
же раз в год, сколько получали и зарплату: 14.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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ГНПФ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2017г.

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

1 12-месячные ГКВ 364 дн. 8,00 18 504 000,00
2 ГКО 2 года 730 дн. 9,48-18,00 3 837 255 530,61
3 ГКО (3 года) 1095 дн. 11,00-17,50 2 187 206 234,66

1057 дн. 15,72 27 849 000,00
4 ГКО (5 лет) 1825 дн. 14,87-20,00 2 590 824 540,28
5 ГКО (7 лет) 2555 дн. 16,00-18,00 987 328 923,05

Всего в ГЦБ 9 648 968 228,60
№    

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

1 Банк №1 365 8,00-13,00 185 000 000,00
2 Банк №2 365 10,80-15,11 534 250 000,00
3 Банк №3 365 8,00-13,01 652 000 000,00
4 Банк №4 365 8,00-9,80 81 000 000,00
5 Банк №5 365 12,50 50 000 000,00
6 Банк №6 365 10,50-15,10 566 750 000,00
7 Банк №7 365 8,10-10,30 450 000 000,00
8 Банк №8 365 9,50-10,10 169 000 000,00
9 Банк №9 365 8,30-10,80 125 000 000,00

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

Всего в депозитах коммер.банков 2 884 000 000,00
Всего средств в ГЦБ и депозитах : 12 532 968 228,60

Остаток по счету ГНПФ 
1350108024055349-Айыл Банк 18 951 342,92

Остаток по счету ГНПФ 
1350108021998242-Айыл Банк 20 021 663,11

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021451-РСК Банк 27 643 678,78

Остаток по счету ГНПФ 
1299004140021552-РСК Банк 26 092 097,33

Остаток по счету доходов 
ГНПФ 1299004140020845-РСК 
Банк

131 086 285,89

Остаток по счету расходов 
ГНПФ 1299004140020946-РСК 
Банк

2 217 150,53

Текущий счет ГНПФ в НБКР 
1013890100000738 600,06

Итого на счетах: 226 012 818,62
ВСЕГО активов: 12 758 981 047,22



Страховые взносы –  
это твоя будущая пенсия.
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