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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 24-октябрындагы №745 
токтомуна киргизилген өзгөртүүлөр 
тууралуу маалымат.

Эске салсак, 2010-жылдын 1-январынан 
тартып Кыргыз Республикасынын пенсиялык 
системасына экономиканын уюшулган 
секторунда иштеген кызматкерлердин 
бардык категориялары үчүн милдеттүү 
топтомо элемент киргизилген.

Бирок 2012-жылдын 1-январынан тартып 
1964-жылдын 1-январына чейин төрөлгөн 
эркектер, 1969-жылдын 1-январына чейин  
төрөлгөн аялдар, пенсионер-кызматкерлер 
жана кызматкерлер Мамлекеттик топтомо 
пенсиялык фондуна камсыздандыруу 
төгүмдөрүн милдеттүү төлөөдөн  бошотулган 
болчу.

Ал эми 2013-жылдын январынан тартып 
«Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз 
кылуу жөнүндө»  Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына ылайык пенсияга чыккан 
адамдарга, пенсиялык куракка жеткен жана 
пенсия дайындоо үчүн кайрылган жарандарга, 
Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары 
туруктуу жашоого көчүп жатышкандарга, 
каза болгон камсыздандырылган адамдын 
мураскорлоруна, жеке камсыздандыруу 
эсебинин топтоо бөлүгүндө пенсиялык 
топтоолору бар пенсиялык топтоо 
каражаттарын төлөө башталды. 

Төлөмдөрдүн пенсиялык топтоо 
каражаттарынан бир жолку төлөнүүчү 
төлөмдөр (пенсиянын топтоо бөлүгүнөн) 
жана мөөнөттүү (белгилүү бир мезгилдин 
ичинде) пенсиялык төлөмдөр  деп аталган  
түрлөрү бар.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жылдын 24-октябрындагы №745 
токтому менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду 
тарабынан Мамлекеттик пенсиялык 
топтоо фондунун пенсиялык топтолгон 

каражаттарын төлөп берүү эрежелерине 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2019-жылдын 24-июнундагы №310 токтому 
менен олуттуу өзгөртүүлөр киргизилди. 
Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн бул токтомуна ылайык бир жолку 
төлөмдөрдү алып жаткандардын тизмеси 
майыптыгын кайра күбөлөндүрүү мөөнөтүн 
көрсөтпөстөн (мөөнөтсүз) белгиленген I жана 
II топтогу майыптыгы боюнча пенсия алган, 
ошондой эле пенсиянын ушундай түрүнө 
укугу бар жана «Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
ылайык пенсия чектөө үчүн кайрылган 
адамдар менен толукталды.

Ошондой эле жарандардын көптөгөн 
кайрылууларына байланыштуу пенсиялык 
топтоолору пенсиянын 15 базалык бөлүгүнөн 
анча ашпаган, бир жолку же мөөнөттүү 
төлөмдөрдү аныктоо үчүн чек өткөн жылы 
пенсионердин иш жүзүндө түзүлгөн жашоо 
минимумунун 30 эселенген көлөмүнө барабар 
өлчөмгө чейин жогорулатылды.

Жогоруда аталган Эрежелердин жаңы 
редакциясына ылайык бир жолку төлөм 
төмөнкүлөргө берилет:

- майыптыгы кайра күбөлөндүрүү 
мөөнөтүн көрсөтпөстөн (мөөнөтсүз) 
белгиленген I жана II топтогу майыптыгы 
боюнча пенсия алган, ошондой эле 
пенсиянын ушундай түрүнө укугу бар 
жана «Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык 
пенсия чектөө үчүн кайрылган адамдарга;

- пенсияга чыгууга укуктуу жана пенсия 
чектөө үчүн кайрылган учурда пенсиялык 
топтоолорунун суммасы пенсионердин 
өткөн жылы иш жүзүндө түзүлгөн жашоо 
минимумунун 30 эселенген көлөмүнө 
барабар суммадан ашпаган адамдарга;

- Кыргыз Республикасынын чегинен 
сырткары туруктуу жашоого кеткен жана 

ПЕНСИЯНЫН ТОПТОО КАРАЖАТТАРЫН  
ТӨЛӨӨ БОЮНЧА МААЛЫМАТ

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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кетип жатышкан, кетип жатканын же 
көчүү ниетин тастыктаган документтерди 
тапшырган чет өлкөлүк жарандарга жана 
жарандыгы жок адамдарга;

- каза болгон камсыздандырылган 
адамдын мураскорлоруна;

- 2012-жылдын 1-январынан 
тартып пенсиянын топтоо бөлүгүн 
түзүүдөн чыгарылган адамдарга 
(1964-жылдын 1-январынан мурда 
төрөлгөн эркектерге, 1969-жыл-
дын 1-январынан мурда төрөлгөн 
аялдарга) пенсиялык топтоо 
каражаттарын бир жолку төлөө 
үчүн топтоо суммалары боюнча 
чектөөлөр коюлбайт.

Пенсиялык төлөм  пенсияга чыгууга 
укуктуу жана пенсия чектөө үчүн кайрылган 
адамдарга жүргүзүлөт, алардын пенсиялык 
топтоолорунун суммасы пенсиялык 
топтоолорду төлөө же пенсия чектөө 
үчүн кайрылган учурда өткөн жылы анык 
түзүлгөн 30 эселенген пенсионердин жашоо 
минимумуна барабар суммадан ашышы керек.

Мөөнөттүү пенсиялык төлөм ай сайын 
жүргүзүлөт. Мында төлөмдүн мезгилин 
алуучу өзү тандайт, бирок 3 жылдан кем 
болбошу керек.

2020-жылдын 1-январынан 
тартып мөөнөттүү пенсиялык 
төлөм токтом менен бекитилген 
жаңы формула боюнча актуардык 
коэффициентти колдонуу менен, 
тактап айтканда 2020-жылдын 
1-январына чейин  мөөнөттүү 
пенсиялык төлөмдүн мезгили 3 
жылды түзөт, ал эми 2020-жылдын 
1-январынан тартып пенсиялык 
топтоолор бардык сумма аягына 
чыкканга чейин төлөнөт. 

Мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна 
төлөнгөн пенсиялык топтоо каражаттарын 
камсыздандырылган адамдар мамлекеттик 
ипотекалык программага катышканда 
алгачкы төгүмдү каржылоого жана 
өмүрүнө олуттуу коркунуч келтирген оор 
ооруларда дарыланууну төлөөдө (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү аныктаган 
тизмекке ылайык) жумшоого мүмкүндүк 
берүү киргизилип жаткан ченемдик укуктук 
актынын долбоорунун милдети болуп 
эсептелет.

Ошондой эле Мамлекеттик топ-
томо пенсиялык фондуна төлөн-
гөн пенсиялык топтоо каражатта-
рын камсыздандырылган адамдар 
мамлекеттик ипотекалык про-
граммага катышканда баштапкы 
төгүмдү жана кымбат дарылоону 
талап кылган, өмүрүнө олуттуу 
коркунуч келтирген оор оорулар-
да (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү тарабынан аныкталган 
тизмеге ылайык) чыгымдарды 
каржылоого багыттоо мүмкүн-
чүлүгүн берүү каралган.

Мында жеке турак жайы жок шартта 
ипотекалык насыя алып жаткан адамдарга, 
өздүк камсыздандыруу эсебинин топтоо 
бөлүгүндө эсепке алынган 500 эсептик 
көрсөткүчтөн кем эмес суммада (башкача 
айтканда 50 000 сом) пенсиялык топтоолору 
болсо аны  бир жолу баштапкы төгүм катары 
белгилүү бир банктык эсепке которууга 
мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

www.socfond.kg

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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Ушул күздө Евро Азиялык Экономикалык 
Биримдикке (ЕАЭБ) мүчө мамлекеттердин пенсия 
жаатындагы келишимине кол коюлары күтүлүүдө. 
Ага ылайык, жарандар иштеп жаткан өлкөсүнүн 
пенсия фондусуна акча которсо, ошол мамлекет 
ага пенсия төлөй турганын ЖМКлар аркылуу 
айтылып келе атат.

Бул чечимдин Кыргызстанга пайдасы гана 
тийгени турат. Анткени бизден кеткен эмгек 
мигранттарынын басымдуу бөлүгү Россияда. 

ЕАЭБ өлкөлөрүндө пенсия кантип чогулат?
Арменияда пенсия алыш үчүн жаран бардык 

салыктарды жана жыйымдарды төлөп турушу 
керек. Белорусия, Россия Федерациясында 
жана Казакстан Республикасында  милдеттүү 
пенсиялык фондго төлөмдөр жүргүзүлөт. Бизде  
болсо  жарандар Мамлекеттик пенсия топтоочу 
фондусуна дагы каражат чогулта алат.

Иштеген өлкөдөн кетип калса пенсия албай 
калабы деген суроо жаралышы мүмкүн.

Мурда иштеген өлкөсүнөн кетип, башка 
жакта жашаган кишиге ал мамлекет пенсия 
төлөп берүүдөн баш тарта албайт. Ошондой эле 
пенсиянын көлөмүн азайтып же мурда берилип 
жатканын токтотуп коюуга акысы жок.

Пенсия кайсы өлкөнүн мыйзамы менен 
берилет?

Пенсия курагына жетип калган адам 
документтерин өз ыңгайына карап, учурда 
жашап жаткан же иштеген өлкөнүн тиешелүү 
түзүмдөрүнө тапшырат. Кандай болгон күндө дагы 
кагаздар пенсия берчү мамлекетке жөнөтүлөт. 
Пенсия алуу укугу жана каражаттын өлчөмү ошол 
өлкөнүн мыйзамдарына ылайык ишке ашат.

Пенсиянын кайсы бөлүктөрү төлөнбөшү 
мүмкүн?

Биримдикке мүчө мамлекеттердин ички 
мыйзамдарына ылайык, жаран анын аймагында 
жашабаган учурда пенсиянын айрым бөлүктөрү 
төлөнбөйт. Мисалы, Кыргызстанда — базалык 
бөлүгү. Кеп мамлекеттик бюджеттен берилүүчү 
1780 сом жөнүндө болуп жатат. Аны толук 
өлчөмдө 25 жылдык эмгек стажы бар эркектер, 
20 жылдык эмгек стажы бар аялдар алат. Иштеген 
мөөнөтү андан азыраак болсо, бул сумма дагы 
кыскарат. Ошондой эле бюджеттен кошулчу ар 

кандай төлөмдөр алып салынат. Ал эми Россия өз 
аймагында жашабагандарга камсыздандырылган 
пенсияга белгиленген төлөмдөр жана ага кошумча 
болчу төлөмдөрдү бербейт. 2018-жылдагы 
маалыматтар боюнча пенсиянын бул бөлүгү орто 
эсеп менен 14 миң рублди түзөт.

Пенсия кантип көбөйтүлөт?
Пенсияга кошумча төлөм кошуларда жарандын 

башка өлкөдөн (ЕАЭБдин курамындагы) алган 
пенсиясынын көлөмү дагы эске алынат.

Эмгек стажы пенсияга кандай таасир этет?
Жаранды пенсияга чыгарчу өлкө анын өз 

аймагында канча жыл иштегенин аныктап, 
ошого жараша пенсия коюп берет. Ал эми Россия 
Федерациясы бир гана өз аймагы эмес, мурдагы 
Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө иштеген 
жылдарын дагы эске алат.

Пенсияга чыгуу үчүн канча убакыт иштеш 
керек?

Базалык пенсияны алыш үчүн ошол өлкөнүн 
аймагында жок эле дегенде толугу менен 12 ай 
иштеш керек.

Документтер тууралуу:
Пенсия бере турган өлкө документтердин 

өзүнүн мамлекеттик тилиндеги көчүрмөсүн талап 
кылууга укуктуу. Ошондой эле зарыл болгон учурда 
ал документтер тууралуу тагыраак маалымат алуу 
үчүн каалаган органга кайрыла алат. Пенсия алуучу 
өзү тууралуу берген жеке маалыматтар аны алган 
орган тарабынан сыр бойдон сакталат.

Пенсияны кайсыл учурдан баштап алса 
болот?

Аталган макулдашуу күчүнө кирген күндөн 
тарта топтолгон стаж үчүн пенсияны сиз 
эмгектенген өлкө төлөп берет. Ал эми документке 
кол коюла элек учурдагы стаж үчүн пенсия 1992-
жылы 13-мартта кабыл алынган "Көз карандысыз 
мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкө-
лөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо 
жөнүндө" келишиминин негизинде берилет. Ага 
ылайык, жаран учурда жашап жаткан өлкөнүн 
мыйзамдары менен гана пенсияга чыга алат. 
Жогорудагы келишим боюнча пенсияга укугун 
аныктоо үчүн жарандын ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдө 
иштеген  жалпы стажы кошулуп эсепке алынат.

ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ ЭМГЕКТЕНГЕН ЖАРАНДАР ПЕНСИЯ 
МЕНЕН КАМСЫЗДАЛАТ,  ЖОЛ-ЖОБОСУ КАНДАЙ БОЛОТ?

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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Дария Зулпуева, КРСФнун тарифтик 
саясат жана актуардык моделдештирүү 
бөлүмүнүн башчысы

Мамлекеттик пенсиялык камсыздоо 
- мамлекет тарабынан камсыздоонун  
кепилденген системасы болуп эсептелет, 
б.а. камсыздандырылган адамдар эмгек-
тик мертинүүнүн же кесиптик оорунун 
натыйжасында эмгек акысыз же кире-
шесиз калган учурда, улгайганда, багуучу-
сунан айрылганда жана каза болгондо иш 
берүүчүнүн жана жарандардын милдет-
түү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсеби-
нен пенсия менен камсыз болушат.

Пенсиянын өлчөмү ар бир жарандын 
Пенсиялык фондго төлөгөн салымдарына 
көз каранды. Камсыздандыруу эсебинде 
топтолгон төгүмдөр канчалык көп болсо, 
пенсиясынын өлчөмү ошончолук жогору 
болот. 

Социалдык камсыздандыруу системасы-
нын каражаттары уюмдун эмгек акы 
фондунан алынуучу иш берүүчүлөрдүн 
жана кызматкерлердин аларга эсептелген 
эмгек акысынан төлөнүүчү камсыздандыруу 
төгүмдөрүнүн эсебинен ортоктош түзүлөт. 
Пенсиялык фонддун кирешелери иштеп 
жаткан жарандардын камсыздандыруу 
төгүмдөрүнөн жана пенсиянын базалык 
бөлүгүнө, жеңилдетилген пенсияларга, 
пенсионерлердин айрым категорияларынын 
пенсияларын кошумчалоого, аскер 
кызматчыларынын пенсиясына республи-
калык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардан 
турат. Пенсиялык фонддун кирешесинин 
60%га жакынын мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 
төгүмдөрү түзөт. Пенсиялык фондго 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтик 
коюму камсыздандыруучулардын уюшту-
руучулук-укуктук формасына жана иштеринин 
түрүнө жараша ар кандай өлчөмдөрдө болот.

Кыргыз Республикасында ишкердик 
жүргүзүүгө жана эмгек акы фондунун 

МАМЛЕКЕТТИК СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ 
СИСТЕМАСЫНДАГЫ ТАРИФТИК САЯСАТ



8          Сентябрь, 2019-жыл

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ

анык өлчөмүн легалдаштырууга дем берүү 
максатында иш берүүчүдөн алынуучу 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтерин 
азайтуу саясаты мамлекет тарабынан 
колдоого алынган. 

1999-жылдан тартып 2010-жылдарга чейин 
тарифтер 39 %дан 27,25 %чейин, б.а. дээрлик 
12%га, алардын ичинен жумуш берүүчүлөр 
үчүн тарифтер 15,75% (33%дан 17,25% чейин) 
төмөндөтүлгөн. Тигүү өндүрүшүндө иштеген 
ЖИ, Жогорку технологиялар паркында, 
юридикалык жакты түзбөгөн ДФЧ мүчөлөрү, 
АЧК мүчөлөр үчүн жеңилдетилген чендер 
белгиленген.

Ошону менен бирге эле, бизнес 
коомчулуктарынан чарбалык субъекттер 
үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тариф 
чендерин төмөндөтүү, өз алдынча иштегендер 
(ЖИ) үчүн чендерди ошондой эле ДФЧ үчүн 
социалдык камсыздандыруу саясатын кайра 
карап чыгуу боюнча сунуштар келип түшүүдө.

Мында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн  
тарифтеринин чендерин 1 %га гана төмөн-
дөтүү Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондунун бюджетинин 1,2 млрд. сомго  
жоготуусуна алып келет. Ошентип бул маселе 
түшүп калган кирешелерди жабуу булактарын 
табуудан алып караганда кылдат иштелип  
чыгышы керек. 

Ушуга байланыштуу, (КРЖК 2018-ж. 
20-апрелиндеги № 2377-VI токтому менен 
бекитилген) «Биримдик, ишеним, жаратман-
дык» Кыргыз Республикасын өнүктүрүү про-
граммасынын 6.4.8-пунктун ишке ашыруу 
аракетинде, 2018-жылдын 28-сентябрында КР 
Социалдык фонду тарабынан «Мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу системасында-
гы тарифтик саясат» деген аталышта тегерек 
стол уюштурулду, анда жеке ишкерлер жана 
дыйкан фермердик чарбалар үчүн, ошондой 
эле кичине жана орто бизнес үчүн камсыздан-
дыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин чендерин 
кайра карап чыгуу маселеси көтөрүлдү.

Тегерек столдун жыйынтыгы боюнча, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин социалдык маселелер, билим 
берүү, илим, маданият жана саламаттык 
сактоо боюнча комитетинин 2018-жылдын 
10-декабрындагы чечими менен мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруунун тарифтик 

саясаты маселесин чечүүгө макулдашылган 
мамилени иштеп чыгуу үчүн ведомстволор 
аралык жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу 
топтун курамына мамлекеттик органдардын, 
КР Президентинин Администрациясынын, 
КР Өкмөтүнүн Аппаратынын, КР Жогорку 
Кеӊешинин өкүлдөрү, кызыкдар 
министрликтер жана ведомстволор, ошондой 
эле бизнес ассоциациялардын жана жарандык 
коомдун өкүлдөрү киришти. 

Жумушчу топтун алкагында 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн өлчөмдөш 
тарифтерин киргизүү максатында, ошондой 
эле кичине жана орто бизнес үчүн, жекече 
эмгек ишмердиги менен алектенген ишкерлер 
жана дыйкан фермердик чарбалар үчүн 
камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин 
чендери боюнча жеңилдиктерди кайра карап 
чыгуу мүмкүндүгүнө талдоо жүргүзүлүүдө.

Ведомстволор аралык жумушчу топтун 
алкагында иштелип чыккан сунуштар боюнча 
көчмө талкуулар Чүй, Нарын, Талас, Жалал-
Абад Ош шаарында жана Ош облустарында 
калк арасында өткөрүлгөн. Ошондой эле 
мындай жолугушуулар Баткен жана Ысык-Көл 
облустарында да пландалууда. 
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Социалдык фонд камсыздандырылган 
адамдарга, анын ичинде пенсионерлерге 
өз ара аракеттешүүнүн дагы бир ыңгайлуу 
ыкмасын - «Камсыздандырылган адамдын 
электрондук кабинети» системасын ишке 
киргизүү аркылуу тартуулоодо.

Системанын бет ачары Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаттарынын, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Аппаратынын, Өкмөттүн 
аппаратынын, министрликтердин жана 
ведомстволордун өкүлдөрүнүн, жалпыга 
маалымдоочу каражаттардын катышуусунда 
тартууланды.  

Социалдык фонддун райондук 
башкармалыктарына атайын келип кезекке 
туруунун жана убакыт коротуунун ордуна 
Өздүк кабинет системасында катталып, андан 
соң интернеттен Өздүк кабинет аркылуу 
керектүү маалыматтарды  үйдө отуруп эле  же 
обочодон  суроого жана алууга болот. 

Өздүк кабинет аркылуу төмөнкү 
арыздарды берсе болот:

Өздүк камсыздандыруу эсебинен 
көчүрмөгө,

Пенсия чектөөгө,
Пенсияны кайра эсептөөгө,
Пенсияны узартууга,
Төлөмдүн ордун жана ыкмасын өзгөртүүгө
Пенсия тууралуу маалымкат алууга
Башкаруучу компанияны же Топтоочу 

пенсиялык фондунун каражаттарын төлөөнү 
алмаштырууга.

Андан сырткары:
Чектелген пенсия тууралуу маалымат- 

тарды
Жаралган маселе боюнча формалдуу эмес 

кайрылууну
Өздүк кабинетте катталуу үчүн:
КР Социалдык фондунун  жакынкы 

аймактык бөлүмүнө бир жолу келип арыз 
берүү керек

КР жаранынын 2017-жылдагы үлгүдөгү 
паспорту болсо обочодон (аралыктан) 
катталса болот.

www.socfond.kg

- Бишкек ш.  — 4 млрд 889,5 млн сом
- Чүй обл. — 4 млрд 614,4 млн сом
- Нарын обл. — 2 млрд 426,6 млн сом
- Ысык-Көл обл. — 2 млрд 708,8 млн сом
- Талас обл. — 1 млрд 232,4 млн сом
- Ош ш. — 1 млрд 070,0 млн сом
- Ош обл. — 5 млрд 463,4 млн сом
- Баткен обл. — 2 млрд 369,8 млн сом
- Жалал-Абад обл. — 5 млрд 025,2 млн сом
Пенсия жана жөлөк пулдардын 

каржылануусу 2019-жылдын август айына  
3 млрд 739,4 млн сом түздү.

www.socfond.kg

ӨЗДҮК КАБИНЕТ

2019-Ж. ЯНВАРЬ-АВГУСТ АЙЫЛАРЫНДА ПЕНСИЯ ЖАНА 
ЖӨЛӨКПУЛГА 29 МЛРД 800,3 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

ПЕНСИЯЛЫК САЯСАТ
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Кыргыз Республикасынын Президенти-
нин Жарлыгы менен 2019-жыл – Аймак-
тарды өнүктүрүү жана санариптештирүү 
жылы деп жарыяланган. Аталган Жар-
лыктын алкагында жыл бою аймактар-
га жогорку деңгээлде кам көрүү конкрет-
түү иш чаралар менен коштолуп келүүдө.  
Андай иш-чаралардын катарында Социал-
дык фонд дагы аймактардагы пенсионер-
лерди тейлөөнү жакшыртуу аракетин 
күчөтүүнүн үстүндө бир топ иштерди 
алып барууда.

Атап айтсак, Социалдык фонддун 
Жети-Өгүз райондук башкармалыгы жаңы 
имаратка көчүп киришти.

Имараттын эшигин ачуу аземи Социалдык 
фонддун төрагасы Медер Ирсалиев жана 
Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы өкулү 
Акылбек  Осмоналиевдин жана Кызыл-
Суу айыл өкмөтүнүн тургундарынын 
катышуусунда болуп  өттү.

Эске салсак, Жети-Өгүз райондук 
башкармалыгы райондун Кызыл-Суу 
айылынын Строительная көчөсүнүн 11-үйү 
дарегинде жайгашкан мурдагы  «Солнышко» 
бала бакчасынын имаратын ижара укугунда 
ээлеп келген.

КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 30-майын-
дагы №219-б буйругун жана Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
2017-жылдын 19-апрелиндеги № 1511-1-VI  
токтомун аткаруу аракетинде мектепке 
чейинки билим берүү мекемесинин имаратын 
Кызыл-Суу айыл өкмөтүнүн балансына 
өткөрүп берди.

Райондук башкармалыктын жаңыдан  
жайгашып жаткан имараты Социалдык фонд, 
Ысык-Көлдү өнүктүрүү фонду жана Жети-
Өгуз районунун Кызыл Суу айыл өкмөтү 
тарабынан  оңдоп – түзөө иштерине 1 млн 500 
миң сом жумшалып бүткөрүлдү.

Имараттын ачылыш аземине жергиликтүү 
тургундар, эмгек алдыңкылары келип 
катышышты.

2019-ЖЫЛ - АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ

ЖЕТИ-ӨГҮЗ РАЙОНУНДА СОЦФОНДДУН БАШКАРМАЛЫГЫ 
ЖАҢЫ ИМАРАТКА КӨЧҮП КИРДИ

Райондук башкармалык жөнүндө кыска 
маалымат:

2019-жылдын 1-сентябрына  карата Жети-
Өгүз районунун пенсионерлеринин жалпы 
саны -11619.

• Жашы боюнча –  8482 пенсионер
• Майыптыгы боюнча – 2166 пенсионер
• Баккан адамынан ажыраган – 971 

пенсионер
• персоналдуу пенсионерлер 20 адам
Жалпы бир айлык керектелуучу пенсия 

төлөп берууго талап кылынуучу акча каражаты 
61 452,5 миң. сом.
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Илегилек мекендеген Лейлек району 
республикабыздын борборунан 1100 
км, Баткен облусунун борборунан 137 
км алыстыкта облус борборунун батыш 
тарабында жайгашкан. Район кошуна 
Тажик Республикасынын Согди областы 
менен чектеш, Тажик Республикасынын 
Хужанд шаары менен райондун борбору 
Исфана шаарынын  аралыгы 65 км. Район 
1928-жылы уюшулган, борбору Исфана 
шаары. Район 9 айыл өкмөттөн, 1 шаар, 47 
айылдан турат. 

Элинин саны 2019-жылдын 
1-январына карата 140423 адам. Исфана 
аэропортунан шаарга чейин аралыгы 1км, 
деңиз деңгээлинен 1250 м. бийиктикте 
жайгашкан.  Райондо 10 дон ашык улуттун 
өкүлдөрү жашашат. 

Социалдык фондунун Лейлек райондук 
башкармалыгынын башчысы Расул Азимов 
төмөнкүлөрдү бизге баяндап берди:

Район боюнча 2019-жылдын 1-август 
айына карата 15576 пенсионер катталган.

2019-жылдын 7 айында пенсияга 
чыгуу үчүн 748 атуул кайрылган, алардын 
бардыгына  пенсия чектелген, 1152 адамга 
пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгүн 
кайра эсептөө жүргүзүлүп төлөнүп берилди. 

Райондук башкармалык боюнча бир айга 
пенсия төлөөгө керектелүүчү сумма 77977945 
сомду түзөт. Андан “Кыргызпочтасы” 
Мамлекеттик ишканасынын Лейлек 
районунун бөлүмдөрү тарабынан 10597 
пенсионер  52520920 сом, банк аркылуу 4979 
пенсионер  25457025 сом пенсиясын алышат. 
2019-жылдын 7 айына 15311 пенсионерге 
537438814 сом пенсия төлөнүп берилди. Анда 
“Кыргызпочтасы” Мамлекеттик ишканасы 
аркылуу 10408 пенсионерлерге 366670448 
сом, банктар аркылуу 4903 пенсионерлерге 
170768366 сом. Ошондой эле 2019-жылдын 7 
айына 393 атуулга топтомо пенсия фондунан 
2293941 сом төлөнүп берилди.   Белгилеп 

кетүүчү нерсе, пенсия төлөө процессинде 
пенсионерлерге ыңгайлуу шарт түзүп 
берүү үчүн пенсионер өзү каалаган банкка 
пенсиясын которуп берүү иши активдүү 
жүргүзүлүп жатат. Райондо жалпысынан 3 
банктын филиалы жана 7 банктын сактык 
кассалары иштейт. Бүгүнкү күндө жалпы 
пенсионерлердин 31,9 пайызы пенсиясын 
банктар аркылуу  алышса, жылдын аягына 
чейин бул көрсөткүч 38-40 пайызга чейин 
жетип калышы мүмкүн. 

Райондун борборунан 45-90 чакырым 
аралыкта жайгашкан  Кулунда, Ак- Арык, 
Раззаков, Бешкент, Кайрагач, Маргун, Катран 
жана Баул айылдарында пенсионерлердин 
саны көп болгондуктан ал жактарда 
банктардын филиалдары же болбосо сактык 
кассалары жоктугунан банкомат, терминалдар 
орнотулган эмес ошондуктан  райондун 68,1 
пайыз пенсионерлери “Кыргызпочтасы” 
аркылуу пенсиясын алышат. 

Социалдык фондунун Лейлек райондук 
башкармалыгында  4 бөлүм иш аткарат. 
Башкармалыкта 19 жооптуу кызматкер 
эмгектенет. Алардын көпчүлүгү социалдык 
тармакта 20-35 жыл иштеп, башкармалыктын 
ишине өз салымдарын кошкон кызматкерлер. 
Алардын ичинен 3  кызматкер  “КР Социалдык 
фондунун отличниги” төш белгисинин ээлери 
(Балтабаев А.М., Чолпонкулов А.С., Табалдиев 
И.С.),  9 кызматкер КР Социалдык фондунун  
Ардак Грамотасы менен  сыйланышкан 
(Азимов Р.У., Балтабаев А.М., Жороев М.Г., 
Чолпонкулов А.С., Табалдиев И.С., Туракулова 
Г.Р., Нурматов З.Т., Жанжигитов А.А., Саттаров 
М.Ж.). Башкармалыктын 4 кызматкери 
жергиликтүү кенештин депутаттары.  

Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 
пенсиялык сабаттуулукту жогорулатуунун 
өбөлгөсү эмеспи. Жылына райондук 
администрация тарабынан  февраль, март, 
апрель айларында ар бир айыл өкмөттөрдүн 
айылдарында жана Исфана шаар мэриясында 
эл менен жолугушуу уюштурулуп, элдин суроо 

2019-ЖЫЛ - АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ

ЛЕЙЛЕКТЕ ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕР БОЮНЧА МААЛЫМАТТАР 
АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН ТҮРДӨ ЖҮРГҮЗҮЛӨТ 
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талаптарына  башкармалыктын жетекчилик 
тарабынан жана жооптуу кызматкерлер 
тарабынан жооптор жана пенсия боюнча 
түшүндүрмөлөр берилет. 

“КМШ мамлекеттеринин жарандарын 
пенсиялык камсыздоо жаатындагы 
укутарынын кепилдиктери жөнүндөгү” 
КМШ мамлекеттиринин 1992-жылдын 
13-мартындагы Келишиминин негизинде 
мурда биздин райондо жашап, иштеп кеткен, 
бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын 
сурамдарын өз мөөнөтүндө аткаруу да биз 
үчүн чоӊ милдет. 7 айдын ичинде 8 сурам 
келип архивдик маалыматтарды алуу 
менен жооптору “Кыргызпочтасы” аркылуу 
даректерине жөнөтүлдү. 

Алсак колхоз, совхоз жоюлган учурда 
көп жумушчулар эмгек китепчелерин албай  
калгандыктан архивдик маалыматтарды 
алууда, фамилиялары туура жазылбагандык-
тан сотко жөнөтүүгө туура келүүдө. 

Салык кызматы менен Социалдык фонду 
ортосунда түзүлгөн регламент менен бүгүнкү 

күндө социалдык төлөмдөрдү төлөөчүлөрдүн 
төлөмдөрү боюнча иш алып баруудабыз. 
Салык кызматы тарабынан ай сайын мекеме-
ишканалардын, жеке жактардын расчеттук 
ведомостторун ар бир жарандын эмгек 
акыларын базага өздүк эсебине түшүрүп 
жатабыз. Ай сайын жеке ишкерлер тарабынан 
төлөнгөн камсыздандыруу полистерин 
жана жеке фермер-дыйкан чарбаларынын 
социалдык камсыздандыруу төлөмдөрдү 
салык кызматы тарабынан жазылган 
квитанциялардын негизинде базага ар бир 
жарандын өздүк эсебине түшүрүлүп жатат.

Социалдык фондуда жүргүзүлүп 
жаткан иштерди автоматташтыруу 
же болбосо санариптештирүү боюнча 
акыркы 6-8 жылда көп иштер жүргүзүлдү. 
2016-жылдын 1-январынан баштап 
юридикалык жактар отчетторун “эсептешүү 
ведомосторун” электрондук   түрдө   гана  
тапшырып  келишүүдө. Ошондой эле жеке 
ишкерлер боюнча да бардык маалыматтар 
автоматташтырылган түрдө жүргүзүлөт.

2019-ЖЫЛ - АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ
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Кыргыз Республикасынын Президен-
ти Сооронбай Жээнбеков «Кыргыз Респуб- 
ликасынын Баткен, Нарын, Ош жана Талас  
облустарынын айрым калктуу конуштарын 
айыл категориясына киргизүү жөнүндө»  
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өз-
гөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Мыйзамына 
кол койду. 

Аталган мыйзамдын максаты — айрым 
калктуу конуштарды айыл категориясына 
киргизүү, анын ичинде:

Баткен облусу боюнча — Баткен 
районунун Ак-Сай айыл аймагынын Миң-
Булак калктуу конушу, Самаркандек айыл 
аймагынын Миң-Өрүк калктуу конушу.

—Кадамжай районунун Бирлик айыл 
аймагынын Жаңы-Сырт калктуу конушу, 
Орозбеков айыл аймагынын Кош-Дөбө 
калктуу конушу, Кудук калктуу конушу, 
Өндүрүш калктуу конушу, Сары-Талаа калктуу 
конушу, Учкун калктуу конушу; 

Нарын областы боюнча:
—Кочкор районунун Чолпон айыл 

аймагынын Ак-Чий калктуу конушу, Оро-
Башы калктуу конушу, Тармал-Саз калктуу 
конушу,  Узун-Булак калктуу конушу;

Нарын районунун Сары-Ой айыл 
аймагынын Сары-Ой калктуу конушу; 

Ош областы:
—Алай районунун Корул айыл аймагынын 

Арал калктуу конушу,Араван районунун Алля 
Анаров айыл аймагынын Маданият калктуу 
конушу, Пахта-Абад калктуу конушу;

Кара-Кулжа районунун Алайкуу айыл 
аймагынын Ара-Булак калктуу конушу,Бөрү-
Токой калктуу конушу,Желе-Дөбө калктуу 
конушу;

—Ноокат районунун Бел айыл аймагынын 
Жаш калктуу конушу, Таш-Булак калктуу 
конушу,

Гүлстан айыл аймагынын Беш-Коргон 
калктуу конушу, Бостон калктуу конушу, Чоң-
Кыштоо калктуу конушу, Он Эки-Бел айыл 
аймагынын Мырза-Найман калктуу конушу, 
Он Эки-Мойнок калктуу конушу, Өрнөк 
калктуу конушу:

—Өзгөн районунун Баш-Дөбө айыл 
аймагынын Кашка-Терек калктуу конушу, 
Кызыл-Октябрь айыл аймагынын Ынтымак 
калктуу конушу 

Талас областы:
Кара-Буура районунун Бакыян айыл 

аймагынын Камаш калктуу конушу, Талас 
районунун Калба айыл аймагынын Беш-Таш 
калктуу конушу.

Калктуу конуштарды айыл категория- 
сына киргизүү менен алардын стату-
сун көтөрүү, өзүнчө администрациялык- 
аймактык бирдик катары жергиликтүү 
жамааттарга жергиликтүү маанидеги  
маселелерди чечүү боюнча өз алдынчалык 
берет. Тиешелүү аймактын социалдык- 
экономикалык өнүгүшү үчүн жергиликтүү 
жамааттын демилгелерин арттырат жана 
жоопкечиликтерин күчөтөт, ушул мак-
сатта инвестицияларды тартуу, ар кандай  
проекттер менен кызматташуу, ички ре-
зервдерди, жергиликтүү жамааттын мүм-
күнчүлүктөрүн мобилизациялоо маселеле-
ри активдештирилишине түрткү болот.

АЙЫЛ АТАЛГАН КАЛКТУУ КОНУШТАР 

2019-ЖЫЛ–АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ЖАНА  САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖЫЛЫ
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ОКУУ БОРБОРУ

Социалдык фонддун Окуу борбору район-
дук башкармалыктардын кызматкерлеринин 
элди тейлөө маданиятын жогорулатуу 
максатын көздөгөн семинар-окутууларга 
Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун 
райондук шаардык башкармалыктарынын 
кызматкерлерин чакырышты.

Семинар окутуунун негизги багыты 
Социалдык фонддун кызматкерлеринин 
этикалык деңгээлин жогорулатуу 
болгондуктан, адамдын жүрүм-туруму, 
адептүүлүгү, жүктөлгөн кызматтык милдетке 
жоопкерчиликтүү мамиле жасоого үндөгөн  
дарс окууга  Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу Башкаруу 
Академиясынын доценти, педагогика 
илимдеринин кандидаты Клара Токтоналиева 
тартылды.

Адеп темасы менен шайкеш эле 
кызматкерлердин профессионалдык 

деңгээлин жогорулатуу боюнча жарандарга 
пенсияларды дайындоодо мамлекеттик 
органдар менен өз-ара аракеттенүү 
тартиби, пенсияларды төлөөнү уюштуруу 
эрежелери жана мамлекеттик пенсиялык 
топтомо фондунун каражаттарын уюштуруу 
маселелери, коомдогу терс көрүнүштөргө 

каршы күрөшүү темалары да жетиштүү 
денгээлде камтылды.

Кызматкерлер  үчүн этика темасына 
атайын интерактив түрүндө тартууланган 
үч сааттык тренинг катышуучулардын 
жандануусун жаратты жана кызыгуусун 
арттырды.

Кызматкердин адептүүлүгү  жөнүндөгү 
окутууларга райондук-шаардык 
башкармалыктардын пенсия дайындоо 
жана төлөөну уюштуруу бөлүмдөрүнүн 
кызматкерлери этап-этабы менен 
катышышты.

КАЛКТЫ  ТЕЙЛӨӨНҮН МАДАНИЯТЫН  ЖОГОРУЛАТУУ



15          Сентябрь, 2019-жыл

Ашыралиев Кемел Жакешевич 1942-
жылы 18-ноябрда Нарын районунун Миң-
Булак айылында туулган.

1960-жылы – Бишкек финансы-
экономика техникумун, 1966-жылы –
Кыргызстан айыл чарба институтун, 
1975-жылы – Алматыдагы жогорку 
партиялык мектепти бүтүргөн.

Эмгек жолу 1956-жылы – Куйбышев 

атындагы колхоздо эсепчи, экономист-
пландоочу болуп иштөөдөн башталган. 

1966-1969-жылдары – Кыргызстан 
ЛКЖС БКда инструктор, сектор башчысы, 
бөлүм башчынын орун басары, 1969- 1971 – 
Комсомолдун Кант райкомунун,  1971-1975 
– Нарын обкомунун 1-катчысы, 1975-1979 
– Кыргызстан КП Ат-Башы райкомунун 
2-катчысы, 1979-1981 – Кыргызстан 
КП БКда бөлүм башчынын орун басары, 
1981-1983—Кыргызстан КПнын Ак-Талаа 
райкомунун 1-катчысы, 1983-1988 – Нарын 
обкомунун катчысы,

1988-1991 – Тянь-Шань райкомунун 
1-катчысы, 

1994-1997 – Панфилов районунун 
администрация башчысы-акими болуп 
иштеген.

1991-1994 – Эл депутаттарынын Нарын 
облустук Кеңешинин төрагасы, облустун 
администрация башчысы-акими болгон.

Ат спортунун чебери, Кыргыз 
Республикасынын эмгек сиңирген 
машыктыргычы (1996). Боогачы, Мусанын 
обондорун ийине жеткире ырдаган чебер 
аткаруучу. Өз обондору да бар. Кыргыз 
Республикасынын "Жогорку Кеңешинин 
депутаты (1990-1995). "Ардак Белгиси" 
ордени жана медалдар менен сыйланган.

ӨРНӨКТҮҮ ӨМҮР

К.Ж АШИРАЛИЕВ: «МАҢЫЗДУУ ЖАШАП ӨТҮҮ  
АДАМДЫН ӨЗҮНӨН»

• Кемел  Жакешович, мурдагы 
партиялык кызматкерлердин көбү 
бир райондон башка районго же 
шаарларга которулуп турушчу 
эле. Сиздин эмгек таржымалыңыз 
дээрлик Нарын облусунда 
өткөндүгүнө караганда Теңир-
Тоону өтө жакшы билсеңиз керек?

Билгенде да абдан жакшы билем.Жалаң 
жетекчилик кызматтарда 32 жыл иштеп, 
мен баспаган жол, мен чыкпаган кыр калган 
жок Нарында. Жөө бастым, ат менен жеттим, 
унаада кыдырдым дегендей. Колумдан 
келишинче таза иштедим. Азыр ар бир 

нарындыктын алдында жүзүм жарык. 
Менчиктештирүү башталганда облуста 3,5 
млн. баш кой бар эле 3 козу да алган жокмун. 
Өзүмдүн тапканым менен жашап келдим.

• Сиз кыргыздын үрп-адатын, 
каада-салтын мыкты билген 
жана кадырлаган инсандардын 
бирисиз.Ошондон улам сурагым 
келип жатат, “элдин уулу” же 
азыркылар көп айтышат эмеспи 
“мен патриотмун” деп, ушу патриот 
болуу үчүн кыргызча таза сүйлөп, 
кыргыз жеринде жашап, депутат 
болуу жетиштүүбү?
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Патриот  же мекенчил адамдын 
аныктамасын ар ким өзүнүн дүйнө 
таанымына жараша түшүнүп жүрүшөт. 
Ар бир жаран өзүнүн пикирин туура деп 
эсептейт. Ал эми менин пикирим мындай: 
мына мен тоодо өскөн тоолукмун.Тоолуу 
жерге жаштыгымды, күчүмдү бергемин.
Тоону сүйөмүн. Демек тоолук кыргызмын. 
А тоолук кыргыздар кандай болушат? 
Тоолук кыргыздар бийик тоодо жашашып 
таза аба менен дем алышат. Ат минишет, 
чабышат, жорго салышат. Мекенчил болгуң 
келсе, чоң кызматты эңсегениң жетишсиз. 
Элиңдин каада –салтын бекем карма, ата-
бабалардан калган кыргызга таандык 
жакшы касиеттерди, урп-адаттарды 
унуттурба. Дүйнө жүзүндө өз улутунун 
өзгөчөлүктөрүн башка элдерге, өлкөлөргө 
жайылтууга ынтызар мамлекеттер көп. 
Айталы испандар букаларды сүзүштүрүп 
(корридо) ошого тамшанышат. Япон элинде 
сёги деген шахмат оюнундай оюн бар, өздөрү 
аны генералдардын оюну деп аташат. Мына 
ошол сёгини билбеген япон болбойт. Кудай 
жалгап  Кыргызстан эгемендик алгандан 
кийин көк бөрү кайра тирилип, жыл сайын 
көк бөрү чоң салтанатка айлана баштады. 
Мен айтаар элем, мекенчил болсоң көк 
бөрүгө катыш! Чоң стол  кучактап, жаш 
кыздарга чай ташытып иче турган кызмат  
патриоттулукка жатпайт.

Дагы кошумчалай турган болсом  
кыргыздын улак тартышы  бар. Илгери 
балдар кичинесинен баштап тай минип, 
кунан минип, жайдак атка отуруп, 
таймаштын ыкмасына көнө башташчу. 
Анан эр жеткенден кийин чабандес балдар 
эгер улак алып келе турган болсо "намыс 
алып келди" деп бир айылдын эли кубанчу. 
“Өткөндө баланча айылдын баласы алып 
кетти эле, мына биздики алып келди” дешчү. 
Улакка түшкөн чабандести белдүү баатыр, 
намыска жараган азамат катары көрүшчү.

Азыркы 120 депутат менен 
министрлердин арасынан ат чабышка же 
жогоруда айтып өткөн көк бөрү менен 
улак тартышка түшө  алгандары саналуу 
эле. Мисалы  биздей курактагыларды 
катыштырып жорго салыш ж.б 
уюштурушсунчу мен сөзсүз катышмакмын.

 Спорт, спорт дейбиз. Ооба спорт керек, 
себеби ал адамдын саламаттыгын чыңдайт. 
Ат спорту адамды шамдагай кылат эмеспи. 

Жылкы жалын тосот. Ат менен машыккан 
адамдын акыл эси, дене боюу дайым  
жайында болот. Ат үстүндө зыңкыйып 
жүргөн мырзалар кандай келишимдүү 
көрүнөт. Пикиримди жыйынтыктасам 
патриот болсоң ат чабыштын түрлөрүн бил, 
ат үстүндө желдей уч!

• Сиздин маданий иш-чараларда  
ырдап жүргөнүңүздү билчү 
элек, көрсө жылкы жаныбарын, 
ат спортунун да күйөрманы 
турбайсызбы.

Ой тим эле жан дилим менен 
кастарлаган кишимин. Жетекчи  деген 
ишке да, спортко да, маданиятка жетишип 
иштеши керек. Эл алдында жүзүң жарык 
болсун үчүн адегенде колуң таза болсун.
Эң башкысы элдин энчисине колуңду 
матырба! Мисал келтирейин. Ататүрктүн 
үстүндөгү шинелинен башка эч нерсеси 
болгон эмес.Үй бүлөсү  да жок болчу.”Менин 
балдарым – бул түрк эли” дечү.Түркия азыр 
европа өлкөлөрүнөн артта калбаган өлкө. 
Индиялыктарда Махатма Ганди болгон. 
Анын да 3-4 эле дамбалы болгон. Элге 
кызмат кылам деген адам өзүнө топтобойт, 
элге берет. Тилекке каршы азыркы 
жетекчилердин андай сапаттарды көрүү 
кыйын.

ӨРНӨКТҮҮ ӨМҮР
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ӨРНӨКТҮҮ ӨМҮР

• 80 жашка баратам дейсиз, дайыма 
шайдоот, так, тыкан, тың анан да 
мырзалык келбетиниздин сыны 
кете электигинин сыры эмнеде 
болду экен?

40 жылга барып калды мен жөтөл, сасык 
тумоо анан тигил-бул деген ооруларды 
билбейм. Себеби муп-муздак мөңгүнүн 
суусундай сууга түшүп турам. Кыш-пыш 
дебей тоого чыгып азыр айткандай тоонун 
суусуна чумкуп турушум керек. Шаарда 
көп кабаттуу үйдө турам, бирок күн алыс 
9-кабатка чейин атайын жөө көтөрүлүп-
түшүп турам. Ден соолукка зыянсыз 
азыктардан жасалган тамак-ашты гана  
жейм.

 Эми мындай да, карылык бул жакшы 
нерсе. Пенсияга чыктым деп эле шүмүрөйүп 
калбаш керек. Аялдар андан бетер 
ажарланып, эркектер дагы сынын сактаганы 
жакшы болот.  Жашырбай эле айтайын, 
азыр да, ушул күндө да  көчөдө бара жатып 
аялдарды кылчайып карап өтөм. Эмне үчүн? 
Жаман ойлобогула, коомдун кандай экени 

аялдын абалынан билинет. Көңүлү куунак, 
шайдоот бара жатса – балдары жакшы 
чыккан аял экен деп баалайм, үлпүлдөп, 
келбетин сактап, жамалынан жазбаса – 
өмүрлөшү алаканына салып бапестеген 
аял экен деп  түшүнөм. Санаага баткан, 
маанайы суз аялды көрсөм бечера таалайы 
бөксө окшойт деп кабыл алам. Көрдүңбү, 
коомдун деңгээли кандай экенин аял киши  
чагылдырат!

Кээ бирөөлөр наалыйт да- пенсиям,тиги 
бу деп... Пенсиясы аз болсо өмүрүндө жакшы 
иштеген эмес. Иштеген тиштейт. Муну эч ким 
унутпашы керек. Пенсиям аз деп нааразы 
болгондорго мен айтаар элем, жаштыгыңда 
эмне кылып жүрдүң деп. Акчаны иштеп табуу 
керек. Саргара жортсоң кызара бөртөсүң да, 
туурабы? Жашоонун жакшы жактарын көрө 
билүү, пайдалуу жана маңыздуу жашап  өтүү 
адамдын өзүнөн эле. 

Ушу биздин элде эки начар сапат бар. 
Биринчиси –ыкшоолук, экинчиси баш ооруу. 
Экөөнөн тең арылуу кыргыздын өзүнүн эле 
колунда.
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Мени кесип тандады десем жаңылбайм. 
Үй-бүлөдө 12 бир туугандын алтынчысы 
болгондугумдан, шартка жараша эрте иштөөгө 
туура келди. “Ойлогон ойду кыстаган турмуш 
жеңет”- демекчи 1983- жылдын күз айында

Социалдык камсыздоо Министрлигинине 
инспектор болуп кирдим. Ошол күндөн бери, 
тактап айтсам 36 жыл өмүрүмдүн көп бөлүгүн 
жумушта, ушул кесипте өткөрүп келем. Ар бир 
кесиптин өзүнө жараша баалуулугу, түйшүгү 
жана жыргалы болот эмеспи. Албетте, жаңы 
жумушка киргенде баарын билген жокмун. 
Акырындык менен өздөштүрүүгө, үйрөнүүгө, 
кыйынчылыктардын баарын жеңүүгө туура 
келди. Ал кезде пенсиялык иштердин баары 
компьютерсиз кол жазма менен дайындалчу. 
Эмгек стаж, айлык акыларды кадимки жыгач 
четко салып эсептөөчүбүз. Бул көп убакытты 
жана тактыкты, жоопкерчиликти талап 
кылчу. Пенсияны кол жазма менен дайындап, 
кайра эсептөөдө каталар көп кетип көйгөйлөр 
жаралчу. 

Азыркы учурда пенсияны дайындоо толу-
гу менен автоматташтырылган. Эски ыкмадан 
заманбап электрондук-компьютердик систе- 
мага өткөнбүз. Бул пенсиялардын дайын-
далышын көзөмөлгө алуу менен пенсияны 
дайындоо процессин тез, сапаттуу аткарууга 
мүмкүндүк түздү. Мезгилге жараша аталышы, 
түзүлүшүнөн баштап, аткарган милдеттери-
бизге чейин көптөгөн өзгөрүүлөрдү баштан 
өткөрдүк, өсүп-өнүктүк. Дагы деле өзгөрүүлөр 
болуп жатат. 

Бүгүнкү күндө Социалдык фондунун 
райондук жана шаардык башкармалыгынын 
кызматкерлери тарабынан пенсия 
алуучуларга, пенсия чектөө үчүн тийиштүү 
документерди кабыл алып, андан 
кийин автоматташтырылган системага 
ылайык программага маалыматтарды 
киргизүү иштери жүргүзүлүп, даяр 
болгон пенсионерлердин документерин 
борборлоштуруп, пенсиянын туура 
чектелишин текшерүү үчүн бизге жөнөтүлөт. 
Биздин бөлүм ар бир пенсионерлердин 
документерин кылдаттык менен текшерип, 
толуктап, чектелген пенсиянын көлөмүн 
туура же туура эмес экенин мыйзам чегинде 
дагы бир ирет тактагандан кийин гана пенсия 
дайындалат.

Бейшекожоева Нуржамал Урматовна,
Пенсияларды борборлоштуруп  
чектөө жана кайра эсептөө
башкармалыгынын башкы адиси
КР СФондунун мыкты кызматкери

ӨМҮРДҮН КӨП БӨЛҮГҮН 
ЖУМУШТА ӨТКӨРҮП КЕЛЕМ

Редакциядан: Рубриканын каармандары 
КРСФнун пенсияларды борборлоштуруп  

чектөө жана кайра эсептөө 
башкармалыгынын кызматкерлери

Ар бир киши кичинекейинен эле 
чоңойгондо ким болоорун ойлойт эмеспи. 
Биздин убакта азыркыдай кесип жөнүндө 
кеңири маалыматтар, пландоо жок болчу 
экен. Мен доктур же экономист болсом 
деп кыялданчумун. Башында кыял катары 
эсептеп жүрүп, орто мектепти бүтүргөндө 
кайда бараарымды билбей шашып калдым. 
Медициналык окуу жайына тапшырып, өтпөй 
калдым, бирок экинчи кыялым орундалып, 
финансы-экономикалык технукумду ийги-
ликтүү аяктадым. 

ТАЖРЫЙБАЛУУ КЫЗМАТКЕРЛЕР
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Албетте, 54 район шаардагы кызматкерлер 
тарабынан кемчилик кетирген учурлар 
бир топ эле кездешет. Ошондуктан биздин 
бөлүмдүн кызматкерлеринин жоопкерчилиги 
өтө чоң. Биз ар бир текшерилген пенсиялык 
делого кол коюп анын тууралыгына кепилдик 
беребиз.. 

Биз, коомдун аярлуу, жардамга муктаж 
катмарын тейлейбиз. Алар көбүнчө 30-40 
жыл иштеп, өмүрдүн көп кырдуу жолун 
басып өтүп, эми пенсия үчүн кайрылгандар. 
Ошондуктан, жоопкерчиликти сезип, ар 
бирине сабырдуулук менен сый-сыпаа, жылуу-
жумшак мамиле жасайбыз. Ар бир кайрылган 
пенсионерге жардам берип, түшүндүрүп, 
бизге болгон ишеничин актоого аракеттенип 
келебиз.

Биздин жумушту гумандуу кесип десе 
болот. Себеби, пенсиялык иштерден түрдүү 
тагдырларды окуйбуз. Бирине кубанабыз, 
экинчисине кайгырабыз, башкасына 
суктанабыз. Мисалы: Эсимде, баккан 
адамынан айрылгандыгына байланыштуу 
пенсия дайындасам, байкуш аял уул төрөйм 
деп 12 кыздуу болуп каза болуптур. Балдары 
баары кичине.”Балдардын тагдыры кандай 
болот? - деп көпкө чейин унуталбай жүрдүм. 
Кээде пенсияга чыгып, бир айдан кийин каза 
болгондор болот. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фонду дайыма өзүнүн милдеттерин так 
аткарып, кадыр-баркка ээ болду. Мында 
жалпыбыздын, анын ичинде өзүмдүн 
кичине болсо да салымым бар экендигине 
сыймыктанам. 

Ошондуктан биздин кесиптик майрамы-
быздын алдында Социалдык фонддун жал-
пы жамаатын кесиптик майрамдары менен  
куттуктайм! 

Урматтуу кесиптештер! Берекелүү 
күз айында белгиленүүчү  кесиптик 
майрамыңыздар кут болсун! 

Баарыныздарга жана жакындарыныздарга 
чын ден соолук, бакыт, молчулук, үйүӊүздөргө 
береке, ынтымак тынчтык коомчулук үчүн 
маанилүү ишиниздерге зор ийгиликтерди 
каалайм! 

Дайыма пенсионерлердин ишеничин 
актап, алардын ыраазычылыгына, батасына 
ээ боло бериниздер!

«ТООЛУУ ЖЕРДЕН  
ТАЖРЫЙБА АРТТЫРГАМ»

Жунусова Нургүл Куттугалиевна,
Пенсияларды борборлоштуруп  
чектөө жана кайра эсептөө
башкармалыгынын башкы адиси
КР СФондунун мыкты кызматкери

Мен 1985-87-жылдары Фрунзедеги 
финансы-экономика техникумдун 
бухгалтерия бөлүмүн окуп бүтүрдүм. 
Техникум, жумушка орношууга Жибек жолу 
көчөсүндө жайгашкан, азыркы Кыргыз 
Республикасынын Социалдык фонду, ошол 
кездеги Социалдык камсыздандыруу 
Министрлигинине жиберди. Жашоодо 
табышмактуу, кызык учурлар кездешет тура. 
Азыркы өзүм иштеп жаткан имараттын, так 
ушул экинчи кабаттагы №18 кабинетке 
келдим. Ак чачтуу бөлүм башчысы кабыл 
алды. Ошол убакта жаштык кылып, сурап 
калбаптырмын, ким экендигин билбей 

ТАЖРЫЙБАЛУУ КЫЗМАТКЕРЛЕР
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ТАЖРЫЙБАЛУУ КЫЗМАТКЕРЛЕР

40 кызды кабыл алдык. Алардын билимин 
жогорулатуу үчүн Бишкек шаарындагы 
Республикалык пенсия, пособия чектөө 
жана кайра эсептөө борборуна алып келип, 
бир ай окуттук. Кыздарга пенсиянын, 
жөлөкпулдун чектелишин, текшерилишин, 
кайра эсептелишин, пенсияны жана 
жөлөкпулду төлөп берүүнү, отчетторду 
кабыл алууну, даярдоону окуттук. Аларды 
кайра аттестациялоо жолу менен тесттен 
өткөрүп, жумушка кабыл алдык. Билимдүү 
жаштар менен жаңы мекеме ишин баштады. 
Ошол кыздардан ушул убакка чейин иштеп 
жүргөндөрү бар.

 Ошол Нарын облустук борбордо 
башчынын орун басары, пенсия, пособия 
чектөө жана кайра эсептөө бөлүмүндө 
бөлүм башчы болуп  эмгектендим. Кийин 
өзгөрүүлөр болду. Мен сырттан окуп 
жогорку билимге ээ болдум. Кийин Нарын 
облустук борбор жоюлуп кетти.

2001-жылы өзүмдүн күчүмдү дагы бир 
сыноо үчүн, тажрыйбамды кеңейтип, били-
мимди жогорулатуу үчүн Республикалык 
борборго которуу жолу менен баягы бирин-
чи келген кабинетиме келип иштеп калдым. 
Эми өзүм жаштарга устат болуп, билимим, 
тажрыйбам менен бөлүшүп, 32 жылдан бери 
иштеп жатам. Кыргызстандын өнүгүүсүнө 
кичине болсо да салымымды кошуп жатка-
ныма кубанам.

Жаш кезимдеги активдүү мүнөзүм 
дагы деле бар. Коомдук иштерге жашыма 
карабай, жаштардан мурун колумду 
көтөрүп, катышып келем. Өткөн жылы 
Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган 
иш-чарага катыштык. Мен Даниярдын 
ролун аткардым. Жыйынтыгында биз, 
Пенсияларды борборлоштуруп чектөө жана 
кайра эсептөө башкармалыгы, Соцфонддун 
борбордук аппаратындагы бөлүмдөр 
арасында биринчиликти утуп алдык. Шаар 
боюнча мекемелер арасындагы сынакка 
катышып, анда да байгеге ээ болдук.

калдым. Жап-жаш, кызмын. Чочулап, уялып 
араң эле турам. Ал “кызым каяктансың?”-
деп сурады. Мен Ат-Башы районуна 
караштуу Башкайыңды айылынан 
экендигимди айттым. “Анда тоолуу аймакка 
барып иштейсиң, үйрөнөсүң, тажрыйба 
топтойсүң”-деди. 

Болду, айтканындай, мени Нарын облу-
стук Социалдык коргоо башкармалыгына 
жолдомо менен жаш адис катары жибе-
ришти. 1987-жылы Нарын облустук Соци-
алдык коргоо башкармалыгынын пенсия, 
пособия чектөө бөлүмүндө эмгек жолумду 
баштадым. Пенсия чектөө бөлүмүндө иште-
геним менен “Пенсия деген эмне?” - экен-
диги жөнүндө такыр түшүнүгүм жок. Мага 
билгенин үйрөтүп, колдоо көрсөткөн би-
ринчи устатым Ж. Жанбоев болду. Ал киши 
“Алгач мына мыйзамдарды оку” - деп чоң 
папканы карматты. Мыйзамдарды окуп 
түшүнө албай, окуй баштаганда эле уйкум 
келет. Бир жумача кабыл алууну үйрөндүм. 
Ар бир документ менен таанышып чыктым. 
Андан кийин акырындап пенсия чектей 
баштадым. Алты ай иштегенден кийин баш-
кы адис болуп дайындалдым. Андан бир аз 
иштеп бөлүм башчысы болуп көтөрүлдүм. 
Жумуштан мындай тез жогорулаганым-
дын негизги себеби, отчет түзгөндү жакшы 
өздөштүрүп кеттим. Ооруп же эмгек өргүүгө 
кеткендердин ордуна жумушун аткарып, от-
четторду даярдай берчүүмүн. Жамаатыбыз 
“Сен жашсың”-дешип чөпкө да, окууга да,  
коомдук иштерге да жибере беришчү. Эч  
качан жок дебей дайыма активдүү катышчу-
мун. 

1993-жылы Нарында областтык пенсия, 
пособие чектөө жана кайра эсептөө 
борбору ачылгандыгына байланыштуу 
жаш адистер кабыл алына баштады. Ошол 
учурдагы Нарын облустук Социалдык 
коргоо башкармачылыгынын башчысы 
Мамбетсултанов Сатыбек агай: “Иш 
тажрыйбаң бар, жөндөмдүүсүӊ. Ушул жаңы 
облустук борборго башчы болуп иштеп 
бер”- деп чакырды. “Мен өзүм жаш болсом, 
балдарым да кичине, жетекчиликти алып 
кете албай калсам уят болом” - деп жетекчи 
болуудан баш тарттым. Азыр ойлосом, өзүм 
терең ойлоно алган эмес экенмин. Иштей 
берсем болмок экен Жаңы ачылган мекемеге 



21          Сентябрь, 2019-жыл

Мен 1984-жылы Кыргыз Мамлекеттик 
Университетинин бухгалтердик эсеп 
факультетин аяктагандан кийин, атайын жаш 
адистерди ишке орноштуруу комиссиясынын 
чечими менен Кыргыз Республикасынын 
социалдык камсыздоо Министрлигинин 
Республикалык төлөө борборунун 
ревизиялык контролдоо бөлүмүнө инспектор 
болуп  иш жолумду баштадым. “Дарак бир 
жерден көгөрөт” демекчи ошол учурдан ушул 
мезгилге чейин пенсия чектөө жаатындамын. 
Жумуштагы ар бир күнүм маанилүү, кызыктуу. 
Анткени, бир пенсиялык иш кагаздын ичинде  
бир адамдын бүтүндөй өмүрү камтылат, 
башкача айтканда, анын окуган окуусу, 
иштеген иши, аскердик кызматы, бала-чакасы, 
майыптыгы ж.б. ушул сыяктуу маалыматтар. 
Биздин ар бир маалыматты толук, кылдат, 
так карообуздан, эсептөөбүздөн пенсиянын 
өлчөмү  куралат.

Отуз жылдан ашуун иштеген мезгилимде 
иш сапары менен республикабыздын көптөгөн 

региондорунда болуп, иш тажрыйбаларымды 
пенсия чектөө бөлүмүнүн адистерине үйрөтүп, 
Социалдык фонддун өнүгүүсүнө өз салы-
мымды кошуп келе жатам деп сыймыктануу 
менен белгилей алам. Жетекчилик тарабынан 
дагы менин эмгегим бааланып, мекеменин 
ардак грамоталары менен сыйландым жана 
“Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун мыкты кызматкери” төш белгисине 
ээ болдум. 

Мезгилдин талабына жараша биздин 
ишибизде да көптөгөн өзгөрүүлөр, 
реформалар жүргүзүлүп келе жатат. Мурдагы 
союз учурундагы пенсия чектөө менен 
учурдагы пенсия чектөөнүн айырмасы 
асман менен жердей. Азыркы мезгилде 
заманбап технология аркылуу пенсия 
чектөө дагы автоматташтырылган жана 
жылдан жылга пенсия чектөөгө кайрылууда 
жарандарыбызга жеңилдетүүлөр болууда. 
Мисалы, мурда пенсияга кайрылган адам 
өзү барып, архивдик мекемелерден стажын 
же болбосо окуган мезгилин издетип, эмгек 
акыларын тердирип, өздөрү   алып келип, 
маалымкаттарын тапшырышчу. Учурда жа-
рандар жана кызматкерлер үчүн аныкталган 
маалыматтарды алууну автоматташтыруу 
камсыздалууда. Социалдык фонд Кыргыз 
Республикасынын Маалыматтык 
технологиялар жана байланыш мамлекеттик 
комитетинин алдындагы “Түндүк” 
электрондук өз ара аракеттенүү борборуна 
кошулду. Социалдык фонддун кызматкерлери 
“Түндүк” тутумун колдонуу менен 
министрликтер, мамлекеттик ишканалар 
же башка уюмдар менен маалыматтарды, 
жарандардан маалымкаттарды сураштыруу 
зарылдыгысыз, тике алмаша алышат. Мындан 
жумуштун натыйжалуулугу жогорулайт, 
коррупцияга жол берилбейт, кызмат сапаттуу 
жана ыкчам көрсөтүлөт. Социалдык фонддун 
кызматкерлери расмий түрдө архивдик 
мекемелер, окуу жайлары жана башка 
ведомстволор менен иш алып баруунун 
натыйжасында керек болгон маалыматтарды 
өзүбүз чогултабыз. Пенсионерлер жашаган 
дареги боюнча  интернет аркылуу каттоодон 
өтүп, пенсияга курагы келгенде электрондук 
байланышуу менен кайрыла алышат.

ПЕНСИОНЕРЛЕР  ИНТЕРНЕТ  АРКЫЛУУ  КАТТООДОН  ӨТҮШӨТ

Чынтемирова Атыркүл Закировна,
Пенсияларды борборлоштуруп  
чектөө жана кайра эсептөө
башкармалыгынын башкы адиси
КР СФондунун мыкты кызматкери

ТАЖРЫЙБАЛУУ КЫЗМАТКЕРЛЕР
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Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун кызматкерлеринин салтка 
айланган спартакиадасы быйыл Нарын 
шаарында өткөрүлдү.

Республикаынын 7 облусундагы  аймактык 
башкармалыктар, борбордогу  4 райондук 
башкармалыктардын жана борбордук 
аппараттын кызматкерлеринин курама 
командаларынын ортосунда футбол, волейбол 
(эркектер жана аялдар арасында), кол күрөш 
(эркектер жана аялдар арасында), гиря спорту, 
тогуз коргоол жана стол үстүндөгү теннис 
боюнча өткөрүлдү.

Кызматкерлер арасында спартакиада 
өткөрүүнүн максаты чың  ден соолукка кам 
көрүү, дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө 
салым кошуу жана Социалдык фонддун 
түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ортосундагы 
катнашты бекемдөө болсо, кызматкерлерди 
сергек жашоого чакыруу спортчу 
кызматкерлерди республикалык алкактагы 
мелдештерге катыштыруу жана курама 

команданы толуктоо милдети болуп саналат.
Мелдешти даярдоо жана өткөрүүгө 

жетекчилик кылуу фонддун уюштуруу 
комитетине  жүктөлгөн.

Футбол жана волейбол боюнча беттешүү 
9дан  команданын ортосунда жүрдү. Ал эми 
кол күрөш боюнча командалардын курамы 
4төн өкүлдөн болушту. Гиря көтөрүү, стол 
үстүндөгү теннис  жана тогуз коргоол боюнча 
командалардын курамы 2ден адамдан болду.

Спартакиаданын соңунда спорттун 
түрлөрү боюнча  мыкты чеберчилигин 
көрсөткөн катышуучулар баалуу сыйлыктар 
менен сыйланышты.

Уюштуруучулар белгилешкендей 
Социалдык фонддун кызматкерлер 
арасындагы спорттук спартакиада жыл сайын 
өткөрүлөт. Былтыркы спартакиада Жалал-
Абад шаарында, быйыл Нарын шаарында 
өткөрүлдү. 2020-жылы өтө турган спартакиада 
дагы бир шаарда өткөрүлүүсү күтүлүүдө.

СОЦИАЛДЫК ФОНД СПОРТ ТАЛААСЫНДА

СЕРГЕК ЖАШОО
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Ар бир элдин каада-салты, үрп-адаттары 
жана ырым-жырымдары бар. Алар нечен 
кылымдар бою колдонулуп, муундан-муунга 
сакталып жүрүп отурат. Албетте, ырымдарга 
айрымдар маани беришпейт, айрымдар 
аларга бөркүндөй ишенишип, бекем сактап 
жүрүшөт. Кыргыздарда да көптөгөн ырымдар 
бар, алардын айрымдары төмөнкүлөр.

Ден соолукка байланыштуу ырымдар
—Жылан чаккан жерге сарымсак сүртүү 

керек. Сарымсакты көп жеген адамга 
жыландын заары анча өтпөйт. Себеби, 
сарымсактын ачуусу жыландын заарынан 
күчтүү болот.

—Кишини айланба – анын дарты сага өтөт.
—Таштанды төккөн жерге отурба, 

илээшкен оору ошондон болот.
—Эгерде таманга, колтукка без чочуса – 

эгиз төрөгөн аялга ач карын барып үч жолу 
эмдетип кой.

—Баш кийимди жоготпо – башың ооруйт.
—Үйүңө желе жолотпо – ал оору чакырат.
—Иттин терисине көп турсаң, ооруга көп 

чалдыкпайсың.

Акчага, байлыкка байланыштуу 
ырымдар

-Буудайдын же сулуунун бир топ башын, 
жүгөрүнүн бир боо сотосун, карагайдын 
көмөсүн үйүңө коюп кой – тапканың берекелүү 
болот.

—Жаңы төрөлгөн баланын жаздыгынын 
астына акча катып кой – бай болосуң.

—Үйдө бир гана шыпыргы болуу керек, 
эки же андан ашык шыпыргы акчасыздыкка 
алып келет.

—Күн баткандан кийин кошуналарга нан 
же акча бербе – кедей болосуң.

—Таңкы тамакты таштаба – ырыскыңды 
таштаган болосуң.

—Бар туруп жок дебе – ал жокко айланат.
—Бирөөгө карызга акча берип жатканда 

экинчи колуңда дат баскан мык болсо, 
акчаңды тез кайрып берет.

—Колуңду жууганда силкпе – акчасыз 
каласың, ырыскың кетет.

Балага байланыштуу ырымдыр
—Кыз баланы теппе – ал бактысыз болуп 

калат.
—ЬІмыркай баланы кытыгылаба – ал сени 

каргайт.
—Жиликтин чучугун балага бербе – ал ата-

энеге кайрымсыз болуп калат.
—Жаш баланын тиши түшсө, аны итке 

тамагына кошуп берип коюу керек, ошондо 
баланын тиши оорубай, сак болот.

—Энесине окшош бала бактылуу, энесине 
окшош кыз таалайлуу болот.

—Ымыркай баланын жүзүн айга көрсөтпө.
—Баланы жуундурган сууну караңгыда 

сыртка төкпө.
—Ымыркайдын моюну токтош үчүн апасы 

койдун моюнун таза мүлжүп, илип коюш 
керек.

Тамак-ашка байланыштуу ырымдар
—Тасмалды тетири салба – жолуң буулат, 

береке кетет.
—Идиш-аякты теппе – дөөлөтүң качат.
—Нанга бычак сайып койбо – берекең 

кетет.
—Сынык идишти үйгө сактаба үй-бүлөдө 

тегиз бакыт болбойт.
—Бышкан тамакты таштаба – кусуру урат.
—Тамакты дасторконсуз ичпе – ал 

берекесиздиктин белгиси.
—Нанды тетирисинен койбо – үйдөн кут 

кетет.
—Дасторконго түшкөн нандын күкүмдөрүн 

чогултуп туруп жеп кой – ырыс-кешиктин 
баары нандын майдасында болот.

—Ичкен тамагыңа курт-кумурска түшсө – 
кирешенин белгиси.

БАР ТУРУП, ЖОК ДЕБЕ

ЭЛДИК ЫРЫМ-ЖЫРЫМДАР
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текшерген эксперттердин баалоосунан 
кийин «Кыргызтесттин» www.kyrgyztest.gov.
kg сайтына коюлат. Тест тапшыруучулар өз 
жыйынтыгын сайттан купуялык номурлары 
аркылуу алышат. Бул тест тапшыруучуларга 
абдан ыңгайлуу.

Быйыл мамлекеттик тил жөнүндө 
мыйзамдын кабыл алынганына 30 жыл 
болот. Бирок ушул жылдар аралыгында 
тилди өнүктүрүүгө таасир этүүчү 
механизм жок эле. Мына, 5 жылдан бери 
«Кыргызтест» системасы ишке киргени, 
иш ордунан жылды десек болот. Анткени 
учурда кыргыз тилинин өнүгүү жолундагы 
эң таасирдүү курал «Кыргызтест» болуп 
жатат. Өзгөчө белгилей турган масштабдуу 
иштер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
тарабынан 2017-жылдын 21-ноябрында 
кабыл алынган №757 токтомдун жана 
Кыргыз Республикасында 2014-2020 
жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү 
жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча 
Улуттук Программанын алкагында жүрүп 
жатат. Булардын негизинде мамлекеттик 
тилди билүү деңгээлине коюлган талаптар 
күчөтүлүп, мамлекеттик кызматчылардын 

«КЫРГЫЗТЕСТ» ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТТАРГА  
ШАЙКЕШ ИШТЕЛИП ЧЫККАН»

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛГЕ 30 ЖЫЛ

Батма Топоева-Ставинская,  
«Кыргызтест» мамлекеттик  

мекемесинин директору

Кыргызтест эл аралык стандарттарга 
шайкеш иштелип чыккан. Анын негизинде 
Кыргыз Республикасында жүргүзүлүүчү 
тестте тилди үйрөтүүдөгү бардык тилдик 
көндүмдөр, тактап айтканда, жарандардын 
лексикалык  жана  грамматикалык 
нормаларды иш жүзүндө колдоно билүүсү, 
маалыматты өзү окуп жана угуп түшүнө 
алуусу, өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө 
жеткиликтүү билдире алуусу бааланат. Беш 
субтестти («Лексика. Грамматика», «Окуу», 
«Угуу», «Жазуу» жана «Сүйлөө») камтыган 
тест 2 саат 50 мүнөткө созулат.

Тестке берилген тапшырмалар 
тажрыйбалуу мугалимдер жана окутуучулар 
тарабынан «Кыргызтест» системасынын 
деңгээлдик талаптарына ылайык, илимий-
методикалык жана статистикалык негизде 
иштелип чыккан «Кыргыз тилинин жыштык 
сөздүгүнө» шайкеш деңгээлдик «Лексикалык 
минимумдарга» таянуу менен түзүлгөн. 
Тест толугу менен электрондук тартипте 
жүргүзүлөт. «Лексика. Грамматика», «Окуу», 
«Угуу» субтесттеринин жыйынтыгын 
тест тапшыруучу дароо экрандан көрөт. 
Ал эми калган эки субтесттин («Жазуу», 
«Сүйлөө») жыйынтыгы аралыктан 
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тилди билүүгө умтулуусу өсүп, кыргыз тилчи 
мугалимдердин аброю да бир топ көтөрүлдү. 
Буга чейин тил курстарына тартуу үчүн 
окуучуларды  тилчилер издешсе, ал эми 
бүгүнкү күндө тилди үйрөнөм деген жарандар 
өздөрү кыргыз тилчи мугалимдерди, курстарды 
издеп жатышат. Бул көрүнүш мурунку 
жылдарга салыштырмалуу азыр тилге болгон 
суроо-талап жогорулап жаткандыгынан 
кабарлайт. Демек, талапка ылайык, тилди 
үйрөтүүнүн жаңы методикаларын иштеп 
чыгуу, аларды жайылтуу зарыл. 

Бул аралыкта жасалган аракеттер
«Кыргызтест» системасы боюнча алгачкы 

электрондук тест 2014-жылдын 3-декабрында 
жүргүзүлгөн.  Биринчилерден болуп Кыргыз 
Республикасынын  Президент Аппаратынын 
13 кызматкери тапшырган эле. Андан бери 
беш жылдын ичинде мектеп окуучуларынан 
баштап Кыргыз Республикасынын 
Президенттигине талапкерлерге чейин 
расмий катталуу аркылуу отуз беш миңге 
жакын адам тест тапшырды. 

Балким кимдир-бирөөнө бул аз же көп 
көрүнөр, бирок, негизгиси, кызматчылардын 
да, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн да мамлекеттик 
тилге болгон мамилелери оң жагына өзгөрө 
баштаганы – талашсыз.

Баарыбызга маалым болгондой, 
Президентибиз тарабынан бул жылы 
бардык тармактарда санариптештирүүнү 
колго алуу талабы коюлган. Ушундан улам, 
«Кыргызтесттин» сайтында электрондук 
каттоолорду ачтык. Бизге келе турган 
мектеп бүтүрүүчүлөрү тестке ошол жактан 
катталышат. Кайсы региондо, кайсы күнү, 
кайсы нөөмөттө өткүсү келсе, сайттын «Тестке 
катталуу» деген бөлүгүндө белгилешет. 
Ошондой эле, көрсөтүлгөн жерге өздүгүн 
тастыктаган документти (мектептин 
маалымкатын) тиркешет. Каттоодон 
өткөндүгүн тастыктаган билдирүү каттоодон 
өткөн адамдын чөнтөк телефонуна жөнөтүлөт. 

«Кыргызтесттин» жол картасына 
ылайык, тест ар бир облуста 10 күндүн 
аралыгында уюштурулат. 10 күндүн 
ичинде жетишпей калган окуучулар тестти 

Бишкекте тапшыра алышат. Жалпы билим 
берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүнө А1, 
А2, В1 деңгээлдери сунушталат. А1 – бул 5 
класстын деңгээли, тактап айтканда, 800-
850 сөз бирдигин өздөштүргөн балдарга 
ылайыкталган. Кийинки А2 – деңгээли 
5–8-класстын деңгээли. Мында окуучу 1300–
1500 сөз бирдигин өздөштүргөн болушу 
керек. Кыргыз Республикасында 2014–2020 
жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана 
тил саясатын өркүндөтүү боюнча Улуттук 
Программада мектепти аяктаган балдар 
мамлекеттик тилди В1 деңгээлинде билүүсү 
каралган. Мында 2300 – 2500 сөз бирдигин 
өздөштүрүү талабы коюлган. 

Быйыл, 2019-жылы, жогоруда белгиленген 
№279 токтомго ылайык окутуу кыргыз тилде 
жүргүзүлгөн мектептин окуучусу мамлекеттик 
тилди В1, ал эми орус, өзбек, тажик тилинде 
окуган окуучулар А2 деңгээлинен кем эмес 
билерин тастыктаган сертификатка ээ болсо, 
жогорку окуу жайларга өтүүдө артыкчылык 
берилери каралган.

Коомубузда азыркы жаштардын ара-
сында колдонулган сабатсыз, келегей тил 
эртең нормага айланып, бурмаланган тил 
нагыз тил экен деп кабыл алган бүтүндөй 
бир муундун пайда болуу коркунучу жара-
лууда. Жаштарды мындай сабатсыздыктан, 
жаргондордон арылтууга ММКнын өкүл-
дөрү да, коомчулук да таасир эте алат. Мын-
да гезиттер да, эфирде алып баруучулар да, 
деги эле ар бир жаран кайдыгер болбой, 
жоопкерчилик менен мамиле кылып би-
ри-бирибиздин кебибизди оңдоп-түзөп 
турсак жакшы болот эле. Тилибиздин, ди-
либизди тазалыгын сактоо – ар бир кыргыз 
жаранынын парзы. Жаштарыбыздын орун-
суз кеп куруусуна жол бербей, биз, улуулар 
үлгү болуп, салт-санаабызды туура чагыл-
дырып, кыргыздын артыкчылыктарын 
даңазалоого аракет кыла баштасак экен. 
Тилибизди коргоо биздин гана колубузда 
экендигин унутпасак экен.

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛГЕ 30 ЖЫЛ
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Выплата пенсии производится за текущий 
месяц при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, 
осуществляющую доставку пенсии, а также 
способ получения пенсии (доставкой пенсии 
на дом работником почтового отделения, в 
кассе почтового отделения или банка, либо 
путем зачисления суммы пенсии на карт- счет 
пенсионера в банке).

Порядок выплаты пенсии по 
доверенности

Кроме того, за пенсионера получать 
назначенную ему пенсию может выбранное 
им доверенное лицо. Выплата пенсии по 
доверенности, срок действия которой 
превышает один год, производится в 
течение всего срока действия доверенности 
при условии ежегодного подтверждения 
пенсионером факта регистрации его по месту 
получения пенсии.

Порядок выплаты пенсии через 
предприятия почтовой связи

Через предприятие «Кыргыз почтасы» 
пенсионеры могут получать пенсию с 
доставкой на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. 
В этом случае каждому пенсионеру 
устанавливается дата получения пенсии 
в соответствии с графиком доставки. 
Выплата пенсии через почтовые отделения 
производится с 10 по 25 числа каждого 
месяца. Начало выплаты пенсии может 
меняться в случае выпадения на эту дату 
выходных и праздничных дней. Если пенсия 
не получена пенсионером в течение шести 
месяцев подряд, то ее выплата прекращается, 
и необходимо будет написать заявление в 
Социальный фонд по месту жительства (по 
месту нахождения пенсионного дела), чтобы 
возобновить выплату.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

Азат Ашимбек уулу, 
начальник управления отчетности и 
контроля выплаты пенсии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Преимущества получения 
пенсии через коммерческие банки

Через банк пенсионеры могут получать 
пенсию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банкомат. 
Получение пенсии через банковскую карту 
позволяет пенсионерам снимать денежные 
средства в любом размере и в удобное 
для них время. Деньги можно снимать 
также находясь в другом городе или селе, 
где имеется банкомат соответствующего 
банка. Таким образом, пенсионер может 
перемещаться в пределах Кыргызстана имея 
возможность снимать деньги по месту его 
нахождения в случае наличия банкомата 
или филиала соответствующего банка. С 
помощью банковской карты можно также 
оплачивать коммунальные услуги и услуги 
мобильного оператора (телефон) без оплаты 
комиссионного сбора.

Порядок зачисления пенсии на 
банковские счета пенсионеров

Перечисление денежных средств на 
выплату пенсии в банки производится также 
с 10 числа каждого месяца, за исключением 
дней, когда эта дата выпадает на выходные 
и праздничные дни. Зачисление пенсии на 
счет пенсионера производится банком не 
позднее дня, следующим за днем поступления 
денежных средств и списков пенсионеров 
с указанием суммы к зачислению от 
территориальных органов Социального 
фонда Кыргызской Республики. Снять свои 
деньги с банковского счета можно в любой 
день после их зачисления.

Порядок перехода на выплату 
пенсии через коммерческие банки

Если пенсионер пожелает сменить способ 
доставки, он должен письменно уведомить 
об этом территориальное управление 
Социального фонда Кыргызской Республики 
по месту нахождения пенсионного дела. 
В случае, если пенсионер решит перейти 
на обслуживание в коммерческий банк, он 

должен предварительно выбрать банк через 
который ему удобнее или выгоднее получать 
пенсию, заключить соответствующий 
договор с банком, имея при себе паспорт и 
пенсионное удостоверение и только после 
этого с данными банковского счета подойти 
в территориальное управление Социального 
фонда Кыргызской Республики по месту 
нахождения пенсионного дела и подать 
заявление о зачислении пенсии на вновь 
открытый банковский счет.

Причины запроса заявлений 
от пенсионеров, обслуживаемых 
в банках о продлении выплаты 
пенсии каждые 12 месяцев

Пенсионеры, получающие пенсии через 
банки должны один раз в 12 месяцев 
возобновлять заявления о дальнейшем 
перечислении пенсии на банковский 
пенсионный счет. В случае отсутствия такого 
заявления по истечении двенадцати месяцев 
территориальное управление Социального 
фонда прекращает перечислении пенсии 
через банк и направляет пенсию через 
почту. Перечисление пенсии на пенсионный 
счет в банк будет восстановлено после 
предоставления заявления. Данная мера 
несколько неудобная для пенсионеров 
позволяет Социальному фонду отследить 
состояние пенсионера. В связи со спецификой 
банковского законодательства, Социальный 
фонд Кыргызской Республики не имеет 
возможности своевременно выяснить, сам ли 
он получает пенсию или по его банковской 
карте, без ведома пенсионера за него снимают 
пенсионные средства иные лица.

Согласно статьи 26-2 Закона Кыргызской 
Республики «О государственном пенсионном 
социальном страховании», выплата пенсии 
приостанавливается при неполучении 
пенсионером назначенной пенсии в течение 
трех месяцев подряд - на весь период 
неполучения пенсии, начиная с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек срок.

Выплата пенсии возобновляется при 
устранении указанных выше обстоятельств.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Выплата пенсии по месту 
фактического проживания или 
по месту прописки

Выплата пенсии производится как 
по месту прописки пенсионера, так и по 
месту фактического проживания. Зачастую 
пенсионеры проживают в ином месте, чем 
зарегистрированы. Данные обстоятельства 
приводят к неудобствам как самим 
пенсионерам, так и сотрудникам Социального 
фонда Кыргызской Республики. Для того, 
чтобы решить вопросы, возникающие 
при выплате пенсий пенсионерам 
приходится возвращаться в район, где 
находится пенсионное дело и обращаться 
в соответствующее территориальное 

управление Социального фонда Кыргызской 
Республики, что бывает очень накладно. В 
случаях, когда пенсионер продолжительное 
время проживает в ином районе, для его 
удобства он имеет право перевести свое 
пенсионное дело по месту фактического 
проживания. Регистрации по новому месту 
проживания пенсионера не требуется. Для 
перевода пенсионного дела пенсионер должен 
предоставить в территориальное управление 
Социального фонда по месту прежнего или 
нового места жительства соответствующее 
заявление, справку о месте фактического 
проживания, выданную председателем 
квартального комитета, ТСЖ или домового 
управления, копию паспорта и пенсионного 
удостоверения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ  
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

В целях повышения привлекательно-
сти накопительной пенсионной системы,  
путем стимулирования граждан к нако-
плению средств пенсионных накоплений 
Социальным фондом Кыргызской Респуб- 
лики разработан проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики 
«О Правилах выплаты Социальным фон-
дом Кыргызской Республики средств пен-
сионных накоплений Государственного  
накопительного пенсионного фонда» от 24 
октября 2012 года № 745. 

Решением Комитета Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики по социальным 
вопросам, образованию, науке, культуре и 
здравоохранению от 10 декабря 2018 года 
создана межведомственная рабочая группа 
для выработки согласованного подхода к 
решению вопросов тарифной политики 
государственного социального страхования. В 
состав МВК вошли депутаты Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, эксперты Аппарата 
Президента Кыргызской Республики и 
Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики, представители министерств и 
ведомств, представители широкого круга 
бизнес сообществ.

По итогам состоявшегося 24 декабря 2018 
года первого заседания МВК были образованы 
3 рабочие подгруппы: «Пенсионная и тарифная 
политика», «Политика накопительного 
компонента», «Пенсионное обеспечение 
военнослужащих». 

В рамках проведенных встреч подгруппой 
«Политика накопительного компонента» 
рассматривались вопросы повышения 
привлекательности накопительной 
пенсионной системы, путем стимулирования 
граждан к накоплению средств пенсионных 
накоплений и их использования по целевому 
назначению. 

Таким образом, проектом поста-
новления представляется возможность 
однократно направлять пенсионные 
накопления на финансирование перво-
начального взноса лицам, получающим 
ипотечный кредит, при наличии учтен-
ных в накопительной части личного 
страхового счета пенсионных накопле-
ний в сумме не менее 500 расчетных 
показателей, при условии отсутствия 
собственного жилья.

Также данным проектом нормативного 
правового акта предусматривается 
однократно направлять средства пенсионных 
накоплений, уплаченных в Государственный 
накопительный пенсионный фонд на 
финансирование расходов в случае 
тяжелых заболеваний, представляющих 
серьезную угрозу жизни, (согласно перечня 
определяемому Правительством Кыргызской 
Республики). Указанный перечень 
разрабатывается совместно с Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики. 

Во избежание коррупционных 
действий между субъектами отношений 
разрабатывается проект справки о 
подтверждении наличия тяжелых 
заболеваний, представляющих право на 
досрочное получение средств пенсионных 
накоплений.

Каныкей Акматова,  
главный специалист отдела  
по развитию накопительной  

системы СФКР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Следует отметить, что начиная с сентября 
2015 года работает Call-центр Социального фонда 
КР и по короткому номеру 1202 предоставляются 
разъяснения по основным вопросам в сфере 
социального страхования и пенсионного 
обеспечения. За 1 полугодие 2019 года общее 
количество обращений составил 11000, в т. ч. в 
январе месяце 2551, в феврале месяце 3421, в 
марте месяце 2130, в апреле – 1133, в мае – 898 и в 
июне месяце 867 обращений.

Кроме этого, председателем Социального 
фонда и его заместителями ежедневно с 16 до 18 
часов ведется прием граждан по личным вопросам. 

Работает «Телефоны доверия» 54-33-16,  
57-66-61, которые работают в Социальном фонде 
начиная с 1 апреля 1999 года, на кыргызском 
и русском языках всегда своевременно даются 
доступные устные разъяснения, ответы на 
вопросы.

Также большинство обращений о правильности 
исчисления пенсии, об условиях выхода на пенсию, 
о выплате пенсии и т. п. пенсионным вопросам, 
ведут ежедневный прием специалисты отдела 
по приему граждан, жалоб и международным 
запросам Социального фонда, так как проводят 
соответствующие работы.

Согласно графику ежегодно проводимых 
встреч руководителей госорганов, органов 
местного самоуправления, организуемых ООСЗН 
им. Л. Фомовой, ответственные работники 
Социального фонда принимают участие во 
встрече с пенсионерами и малоимущими 
гражданами, где подробно разъясняют  вопросы 
повышения пенсий предусмотренного в 
2019 году, запуска информационной системы 
«Электронный кабинет застрахованного 
лица» с 1 июля 2019 года, доведения размера 
пенсии до ПМП, государственного социального 
страхования, пенсионного обенспечения, об 
итогах деятельности Социального фонда в целом, 
назначения и выплаты пенсий, об изменениях 
тарифов страховых взносов, о проводимых работах 
в этом направлении, о пенсионном обеспечении 
трудовых мигрантов, о порядке выплаты 
средств ГНПФ работающим пенсионерам, лицам, 
выезжающим за пределы республики на ПМЖ и 
семьям умерших застрахованных лиц и. т. д.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 1 полугодие 2019 года в Социальный фонд 
Кыргызской Республики всего поступило 210 
письменных обращений, а на устном приеме 
за 6 месяцев  было принято 376 человек и 
даны разъяснения по вопросам пенсионного 
обеспечения и социального страхования.

С 1 января 2014 года введена норма, 
предусматривающая электронное обращение 
граждан в органы государственной власти или 
в орган местного самоуправления, и гражданам 
дано дополнительное право обращения и на 
электронный адрес.

Наряду с этим, официальный сайт Социального 
фонда КР “www.socfond.kg” работает в удобном 
для населения формате и через данный сайт 
есть возможность получить ответы на вопросы 
связанные с деятельностью Социального фонда 
и по возникающим вопросам при получении 
информации по разным направлением сайта, 
предусмотрено отправление и получение ответов 
в онлайн-режиме. Так, в 1 полугодие 2019 года 
в онлайн-режиме предоставлены ответы 8898 
обращениям. 

БОЛЬШИНСТВО ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ – 
 ОБ УСЛОВИЯХ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ,  

И О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИИ

Нурзат Джакиева, 
начальник отдела по приему граждан, 
жалоб и международным запросам СФКР
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Ушедший 2018 год прошел в Кыргызстане 
под лозунгом «Год развития регионов», в 
течение которого начата масштабная работа 
по переводу предоставления государственных 
услуг в электронный формат. Сосредоточено 
внимание на создание защищенной 
инфраструктуры сбора, обработки, хранения 
и анализа данных.

Президентом Кыргызской Республики 
С.Ш.Жээнбековым была утверждена 
Национальная стратегия развития 
Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, 
определяющая стратегические ориентиры 
развития Кыргызской Республики на 
долгосрочный период с учетом вызовов 
предстоящего периода. В ней сформулирован 
образ будущего страны, основные принципы 
и пути достижения целей развития во всех 
сферах жизни нашего общества - духовной и 
политической, социальной и экономической.

В целях достижения Целей устойчивого 
развития страны, в Стратегию была включена 
Национальная программа цифровой 
трансформации «Таза Коом» - направленная 
на создание открытого, прозрачного и 
высокотехнологичного общества на уровне 
гражданина, конкурентного бизнеса, 
стабильного государства и надежных 
международных отношений.

Учитывая, что Стратегия рассматривается 
как фундаментальный документ, который 
задает политику развития государства во 
всех сферах жизни общества, была проведена 
работа по определению конкретных шагов 
развития на ближнюю и среднесрочную 
перспективу по цифровой трансформации. 
В результате этого, решением Совета 
безопасности Кыргызской Республики № 
2 от 14 декабря 2018 года была одобрена 
Концепция цифровой трансформации 
«Цифровой Кыргызстан 2019-2023», которая 

ВНЕДРЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕКИМИ РЕСУРСАМИ "E-KYZMAT"

Айнура Орозова, 
начальник отдела по работе с персоналом 
СФКР
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определяет конкретную структуру, четкую 
систему управления и основы процесса 
цифровизации страны.

В целях введения новых технологий в 
повседневную жизнь общества 2019 год, 
Указом Президента Кыргызской Республики 
от 11 января 2019 года № 1, объявлен Годом 
развития регионов и цифровизации страны.

Основным направлением в 2019 году 
стало продвижение цифровых основ развития 
страны.

Кыргызская Республика представляет 
собой динамично растущую инновационную 
экосистему, которая интегрирована с 
глобальным миром и привлекает технологии, 
инвестиции и квалифицированные кадры.

Цифровая трансформация произведет 
технологические перемены в стране и повысит 
конкурентоспособность нашей экономики, 
уровень жизни граждан и эффективность 
государства.

Успешная реализация Дорожной карты 
по реализации Концепции цифровой 
трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-
2023» включает в себя следующие этапы:

- обеспечение четкого понимания целей 
на всех уровнях;

- качественная проработка и реализация 
долгосрочных стратегических инициатив 
и проектов;

- создание ответственными 
государственными органами дорожной 
карты с четким указанием поставленных 
задач, индикаторами измерения успеха, 
сроков реализаций и ответственных лиц с 
соответствующим уровнем детализации;

- обеспечение эффективного 
взаимодействия и выработка 
рекомендаций для создания условий 
эффективного сотрудничества между 
всеми организационными структурами 
системы управления;

- осуществление сбора обратной связи 
для непрерывного развития.

В соответствии со статьей 6 Закона 
Кыргызской Республики «Об электронном 
управлении», статьями 10 и 17 

конституционного Закона Кыргызской 
Республики «О Правительстве Кыргызской 
Республики» была утверждена «Дорожная 
карта», согласно которой подписано 
Соглашение между Социальным фондом 
Кыргызской Республики и Государственным 
предприятием «Инфоком» при 
Государственной регистрационной службе 
при Правительстве Кыргызской Республики 
“О взаимном сотрудничестве по внедрению 
автоматизированной информационной 
системы «Учёт и управление человеческими 
ресурсами» от 19.04.2019 года № 213-2019 
(далее-АИС «УЧР»).  

АИС «УЧР» - это совокупность (единая 
база) персональных данных о работниках, 
замещающих административные должности 
государственной гражданской службы, 
а также о работниках, не замещающих 
административные должности 
государственной гражданской службы 
и ответственных за техническое и 
хозяйственное обслуживание и обеспечение 
органа или учреждения, а также программно-
технических средств, обеспечивающих их 
обработку.

Внедрение АИС «УЧР» направлено на 
оптимизацию и повышение эффективности 
управления путем автоматизации процессов 
учета и управления персоналом на основе 
единой информационной платформы.

АИС «УЧР» позволяет сформировать 
электронную базу данных о кадровом составе, 
обеспечивает хранение профессиональной 
истории каждого сотрудника, дает 
возможность формировать аналитические 
отчеты по образованию, квалификации, 
возрасту, гендеру, количеству сотрудников, 
стандартизирует процесс делопроизводства и 
кадровой политики, повышает эффективность 
управленческих решений на основе 
использования оперативной и достоверной 
информации по кадрам.

В настоящее время, в Социальный фонд 
Кыргызской Республики внедрена АИС 
«УЧР», обучены пользователи, которыми 
вносятся информации указанные в личном 
листке по учету кадров каждого сотрудника 
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центрального аппарата, региональных 
органов и подведомственных учреждений.

Также, внедрена информацион-
ная система Электронный докумен-
тооборот в государственных органах 
«Infodocs» (далее-СЭД), интегрирован-
ной с АИС «УЧР».

СЭД представляет собой информаци-
онную систему, предназначенную для 
автоматизации документооборота в го-
сударственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных 
предприятиях и учреждениях и перево-
ду документов в электронный формат.

Использование СЭД позволяет сни-
зить сроки направления и доставки пи-
сем, иной бумажной корреспонденции, 
улучшить исполнительскую дисципли-
ну и стандартизировать обработку до-
кументов.

Сотрудники центрального аппарата 
Социального фонда Кыргызской Республики 
прошли обучение по работе с СЭД, согласно 
Плана – графика, для перехода к работе с 
информационной системой СЭД.

Данные информационные системы 
позволяют создать новые платформы для 
взаимодействия между государственными 
органами, органами местного самоуправления 
и гражданами Кыргызской Республики.

Социальный фонд Кыргызской Республики 
посредством использования вышеуказанных 
информационных систем имеет доступ к 
новым возможностям.

Теперь предстоит дать новый толчок 
развитию Социального фонда Кыргызской 
Республики, используя новые технологии 
в год развития регионов и цифровизации 
страны.
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ПЕНСИОННЫЕ НОВОСТИ РОССИИ

Время обучения не учитывается в 
страховой стаж

В Пенсионном фонде России рассказали, 
что время обучения в школе, в средних специ-
альных и высших учебных заведениях не учи-
тывается в страховом стаже. 

Кроме того, в стаж не идет время, прове-
денное в аспирантуре, докторантуре, клини-
ческой ординатуре, на курсах по подготовке 
кадров, повышению квалификации и по пе-
реквалификации. Пенсия зачитывается толь-
ко в те периоды, когда идут взносы в ПФР, так 
как они учитываются в дальнейшем при на-
значении пенсии.

Страховой стаж будет начисляться в том 
случае, если обучение совмещалось с трудо-
вой деятельностью. Доказательством трудоу-
стройства может считаться запись в трудовой 
книжке, либо справки о зачислении на рабо-
чее место.

Полезная деятельность в замен 
безделья

В момент первого трудоустройства работо-
датель обязан оформить подростку трудовую 
книжку и передать в Пенсионный фонд (ПФР) 
данные для регистрации ребенка в системе 
персонифицированного учета. Не лишним бу-
дет добавить, что взносы в ПФР и социальные 
фонды за несовершеннолетнего сотрудника 
работодатель тоже обязан платить. Сейчас об-
щие взносы в три фонда — пенсионный, ме-
дицинского страхования и социального стра-

хования — составляют 31% от суммы оклада 
работника.

Несовершеннолетних подростков нельзя 
привлекать к работе с вредными и опасными 
условиями труда или к подземным работам. 
То есть они не могут трудиться на сталелитей-
ном производстве или в шахте, даже на отно-
сительно легких работах.

Подросткам нельзя устанавливать испыта-
тельный срок. Кроме того, их нельзя брать на 
работу, которая может причинить вред здоро-
вью или нравственному развитию: например, 
они не должны работать в игорном бизнесе и 
ночных клубах.

Работодателям следует помнить о том, что 
несовершеннолетним работникам положено 
устанавливать сокращенный рабочий день: 
до 16 лет — не более 24 часов в неделю, а от 16 
до 18 лет — не более 35 часов. При совмеще-
нии работы с учебой рабочее время ребенка 
должно сокращаться не менее чем вдвое.

При этом рабочая смена детей от 14 до 15 
лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 
лет — 5 часов, от 16 до 18 лет — 7 часов. При 
совмещении работы с учебой продолжитель-
ность смены сокращается до 2,5 часов для де-
тей от 14 до 16 лет и до 4 часов для работни-
ков в возрасте от 16 до 18 лет.

Большинство россиян одобряют желание 
подростков начать работать до наступления 
совершеннолетия, свидетельствует социоло-
гическое исследование ВЦИОМ, проведенное 
в июне этого года.

Согласно опросу, 74% опрошенных граж-
дан сами начали работать в подростковом 
возрасте, при этом чаще всего это делали муж-
чины. В среднем первые заработанные деньги 
россияне получали в 16 лет.

Чаще всего российские подростки начина-
ли свою трудовую деятельность в колхозах и 
совхозах — 14%, на заводах и производствах 
— 8%, а также в сфере торговли --7%, отмеча-
ется в исследовании.

Опрошенные граждане отметили, что на-
чало трудовой деятельности до 18 лет позво-
ляет подросткам быть финансово независи-
мыми, приобщаться к труду и уважать чужой, 
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а также начать полезную деятельность вза-
мен безделья.

Количество вакансий для подростков на 
популярных сервисах по поиску работы стало 
больше по сравнению с летними сезонами в 
2017-м и 2018-м годах, говорится в исследова-
нии компании HeadHunter. В разных регионах 
предложение изменилось по-своему, но, на-
пример, в Новосибирске число вакансий воз-
росло в 10 раз.

Чаще всего подросткам предлагают подра-
ботку в качестве стажера, менеджера по про-
дажам и по работе с клиентами, промоутера, 
официанта.

Каждая третья вакансия предполагает 
работу по гибкому графику. Средние зарпла-
ты составляют от 10 до 30 тыс. рублей. Сами 
школьники размещают резюме на соискание 
таких должностей, как курьер, администра-
тор, официант, а также сценарист, сборщик 
компьютеров, флорист, почтальон. Возраст 
соискателей составляет от 14 до 17 лет. Жела-
емую зарплату указывают в диапазоне от 10 
до 15 тыс. рублей.

Надбавки к пенсии получат пред-
ставители большего числа сельских 
профессий

Представители более чем 500 сельских 
профессий теперь имеют право на повышен-
ную фиксированную выплату к страховой пен-
сии по старости или инвалидности, сообщает 
пресс-службе  Пенсионного фонда России. 

В конце июня текущего года список был 
расширен, чтобы учесть все возможные вари-
анты.

Перечень профессий и должностей работ-
ников сельского хозяйства, имеющих право 
на прибавку к пенсии, был расширен в рамках 
пенсионной реформы. Напомним, что с 2019 
года право на 25-процентную прибавку к фик-

сированной выплате предоставляется при со-
блюдении трех условий: наличие не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве, проживание 
на селе и отсутствие оплачиваемой работы.

При подсчете стажа, дающего сельским 
пенсионерам право на повышенную фиксиро-
ванную выплату, учитывается работа в совхо-
зах, колхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях, причем профессия должна 
быть связана с животноводством, растени-
еводством или рыбоводством. Перечень на-
считывает более 500 профессий – агрономы, 
трактористы, ветеринары, пчеловоды и так 
далее.

С 25 июня 2019 года постановлением пра-
вительства РФ список был существенно рас-
ширен за счет таких категорий, как «рабочие 
всех наименований», индивидуальные пред-
приниматели в сфере сельского хозяйства, 
заведующие складскими помещениями, лица, 
связанные с обслуживанием и ремонтом сель-
хозтехники и производственного оборудо-
вания, а также с охраной производственных 
объектов сельского хозяйства. С полным спи-
ском можно ознакомиться на сайте ПФР. Граж-
данам, получившим право на пенсионную 
надбавку по обновленному списку профессий, 
сделают перерасчет пенсии за все месяцы с 
января 2019 года.

Прибавка к пенсии для сельских пенсионе-
ров с 1 января 2019 года составляет 1,3 тыся-
чи рублей в месяц, а у получателей пенсии по 
инвалидности, имеющих третью группу – 667 
рублей в месяц. Перерасчет пенсии происхо-
дит автоматически, специально обращаться 
для этого в ПФР не требуется. При этом пенси-
онер имеет право в любое время представить 
документы, необходимые для перерасчета, 
если сочтет это необходимым.

Работа, выполнявшаяся в российских кол-
хозах, машинотракторных станциях, межкол-
хозных предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах и сельскохозяйственных артелях 
до 1992 года, включается в сельский стаж вне 
зависимости от наименования профессии, 
специальности или занимаемой должности.

Постепенное повышение пенсионного 
возраста и изменение других аспектов рабо-
ты пенсионной системы началось в России в 
октябре 2018 года. Изменения будут происхо-
дить поэтапно в течение длительного пере-
ходного периода, который составит 10 лет и 
завершится в 2028 году.
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ПЕНСИЯ В США 

Одной  из  совершенных  систем  в пенси-
онном обеспечении мира является действую-
щая система в Америке. Разработанная пен-
сионная программа кормит 47 млн. людей 
пенсионного возраста. Журнал “Пенсия” рас-
скажет в чем состоит особенность пенсион-
ной системы США? Какой размер пенсионных 
выплат получают граждане Америки? Суще-
ствуют ли проблемы у этой системы?

Особенности пенсионной системы 
США

Более 80 лет на территории США действует 
закон, благодаря которому люди преклонного 
возраста, получают социальные выплаты. В те-
чение этого времени в закон вносились поправ-
ки и изменения, но суть оставалась та же.

Сегодня основу всех выплат составляют на-
копления на добровольных началах. Люди, рабо-
тающие частным образом, делают перечисления 
в негосударственные пенсионные организации. 

Кроме того, каждый желающий имеет право 
на открытие своего личного счета в выбранных 
организациях. Таким образом, в федеральной 
программе, имеющей распределительный прин-
цип, принимают участие почти все граждане 
страны.

Работники и работодатели выплачивают 
одинаковый налог, за счет которого формиру-
ются выплаты пенсионерам. Для уплаты налога 
установлена предельная сумма, при превыше-
нии которой налог не взимается.

Как формируется пенсия в США
Пенсионная система в Соединённых Штатах 

не отличается особой новизной по структуре.

Благодаря большому количеству фондов 
американцы при хорошей заработной плате в 
состоянии накопить себе 2-3 пенсии:

Частные пенсионные фонды – основаны на 
накоплении средств, имеют установленные 
выплаты и взносы, разделяются на 2 разно-
видности. С фиксированным размером пенсии, 
который не меняется и гарантированно будет 
выплачен пенсионеру. Его размер зависит от 
заработной платы и стажа работы в компании. 
Определённый размер пенсии не гарантирован, 
так как деньги на счёт вносит сам гражданин в 
любом количестве.

Государственные фонды формируются в ре-
зультате отчислений работодателей и самих 
граждан, также государственных вложений.

Государственные пенсии
Выплачиваются от вашего SSN (Social Security 

Number), на который работодатель перечисляет 
6,2% от вашего дохода. Если вы сами себя наня-
ли (то бишь предприниматель), то вы платите 
12,4% от дохода.

Ну и какая пенсия в США без выслуги лет? 
Правильно, никакая.

Выплаты достаются только тем, кто отрабо-
тал на благо государства минимум 10 лет. Имен-
но за это время зарабатываются 40 кредитов, 
необходимых для получения выплат. То есть 
получается, что за один год зарабатываются 4 
кредита, по 1 кредиту в 3 месяца. Ваши кредиты 
накапливаются на вашем счету, если вы не рабо-
таете временно — прекращаются, а при устрой-
стве на новую работу возобновляются.
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Негосударственные фонды
Эти деньги — ваши собственные, нажитые 

непосильным трудом, и вы решаете сколько их 
перечислять на ваш счет. Максимально можно 
перечислять 15% от зарплаты. Можете вообще 
ничего не перечислять.

Самый распространенный негосударствен-
ный фонд — 401 (k), с которым имеют дело мно-
гие. Недостатки — деньги ваши заморожены на 
счету до вашей пенсии, и если захотите снять 
раньше — придется уплатить пени, которые со-
ставляют 30%.

Пенсия от работодателя
Пенсию от работодателей получают далеко 

не во всех компаниях. Чтобы её получать, нужно 
устраиваться только в крупные компании, кото-
рые предлагают бенефиты, по сути соц.пакет..

Размер пенсий в США
Средняя пенсия в США по состоянию на 2019-

2019 год составляет около 1160 долларов (по-
рядка 66 000 рублей). Однако выплаты могут 

сильно разниться в зависимости от шта-
та, профессии пенсионера, его стажа и 
размера заработной платы.
• Минимальную пенсию в США (300 
долларов) получают лица, ни дня не про-

работавшие официально.
• Граждане, успевшие хотя 
бы немного поработать легаль-
но, имеют право на ежемесяч-

ные выплаты в сумме 600 долла-
ров.

• Около 750 долла-
ров получает большая 
часть простых рабочих 

со средним уровнем до-
хода.

• На 1500 долларов 
могут рассчитывать 

высококвалифици-
рованные специ-

алисты, полу-

чавшие в своё время хорошие зарплаты.
• Самой привилегированной группой амери-

канских пенсионеров считаются ветераны, 
военнослужащие, пожарные, учителя, чинов-
ники и полицейские. Их пенсия может дохо-
дить до 3000 долларов.

• Ну и наконец, ежемесячные пенсии ныне жи-
вущих президентов США превышают 16 000 
долларов.
Получение минимальной пенсии вовсе не 

означает того, что весь ежемесячный доход 
гражданина будет составлять всего 300 или 600 
долларов. Согласно данным на 2019 год, мини-
мальный уровень дохода на одного человека 
должен составлять 733 доллара, а на супруже-
скую пару — не менее 1100. Лица, получающие 
меньшую сумму, имеют право не только на пен-
сию по старости, но и на социальные выплаты.

На дополнительные надбавки также могут 
рассчитывать и трудящиеся пенсионеры, до-
стигшие семидесятилетнего возраста.

Льготные пособия
Граждане США, получатели пенсий в размере 

300-600 долларов могут рассчитывать на госу-
дарственную поддержку для малоимущих:

• доплату до 733 долларов на человека
• до 1100 долларов на семью из 2 человек.

Страховые отчисления включают в себя 
процент % отчислений на страховую медицину 
после выхода на пенсию. Недостаточное число 
очков отразится и на получении медицинских 
услуг.

Исключение составляют жены, не добравшие 
баллы по уважительной причине;уход за деть-
ми, болезнь.

В том случае, если у мужа есть 40 кредитов, 
то у нее появляется право на медицинскую стра-
ховку, независимо от собственных баллов. Уча-
стие в боевых действиях дает статус ветерана и 
соответствующие льготы по пенсионному обе-
спечению.

Служба социального обеспечения в США по-
могает малоимущим пенсионерам стать участ-
ником программы для повышения своих дохо-
дов или снижения расходов.
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Когда американцы выходят на пенсию
В вопросе выхода нет единого показателя. 

Точный срок зависит от возрастной группы.

Год рождения Полный пенсионный возраст

1943-1954 66 лет
1955 66 лет и 2 месяца
1956 66 лет и 4 месяца
1957 66 лет и 6 месяцев
1958 66 лет и 8 месяцев
1959 66 лет и 9 месяцев
1960 67 лет

Недостатки в американской пенсионной 
системе

Экономические аналитики который год уже 
предсказывают крах этого «карточного домика». 
В последнее время их голоса звучат более обес-
покоено.

Вот причины:
• С 2014 года наблюдается сокращение рож-

даемости. Также на покой уходит самая мно-
гочисленная возрастная группа населения 
США. Считается: их будет трудно обеспечить 
пенсиями.

• Растет число официально зарегистрирован-
ных безработных.

• В последние полвека сильно сократились до-
ходы населения. Следствием этого явления 
станет недополучение государством налогов.

• Теряется ценность доходности ценных бумаг 
(их приобретали фонды на денежные сред-
ства вкладчиков).

• Периодически средства из казны пенсион-
ных денег заимствуют региональные власти.

В ожидании перемен
В Америке сейчас средний размер пенсии 

$ 1200-1500, пособие по старости в среднем 
оформляется при достижении 63 лет. Но ожи-
дается, что финансовое состояние пенсионного 
обеспечения в стране будет ухудшаться и потре-
буется пенсионная реформа.

Эта тема широко обсуждается. Некоторые 
предлагают увеличение ставок налогов, что мо-
жет сохранить структуру пособий по социально-
му обеспечению. Демократы требуют сохранить 
статус-кво.

Республиканцы считают необходимым вы-
плачивать пособия только при достижении пол-
ного пенсионного возраста, что, безусловно, ста-
нет причиной общественного недовольства.
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Сколько лет живут граждане на пенсии?

21,75

Сингапур Великобритания Греция Узбекистан Беларусь США Казахстан КазахстанТуркменистан ТаджикистанРоссия

17,67 16,85 15,77 13,98 13,49 9,34 9,13 8,96 6,63 5,88
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

О ВНЕШНИХ ФОРМАЛЬНОСТЯХ 
И ВНУТРЕННЕМ СОДЕРЖАНИИ

Главное украшение любой компании - ее сотрудники. 
То, как они себя ведут, как общаются между собой, как 
работают друг с другом и клиентами, как они одеты, как 
выглядят и т. д., - все это говорит о каждом из них и о 
компании в целом, создает ее репутацию и позитивный 
имидж. Социальный фонд Кыргызской Республики - не 
исключение. Сотрудникам такой большой организации 
особенно стоит заботиться о своем имидже и помнить о 
правилах делового этикета.

Дейл Карнеги,
американский педагог, 
писатель, лектор:

85% экономического 
успеха зависит от умения 
общаться, и лишь 15% -от 
профессиональных навыков.

Костюм должен сидеть 
слегка свободно, для более 

официального вида 
требуются небольшие 

плечики. Жакет должен 
сочетаться с юбкой.

Рекомендуются натуральные 
шерстяные ткани. Для 

делового костюма не 
рекомендуется использовать 

яркие цвета тканей. Длина 
рукава летнего жакета не 

выше локтя.

Юбки могут быть не только 
прямыми, но и 

расклешенными, и 
плиссированными, с 

застежкой сзади или сбоку. 
Минимальная длина юбки 

достигает середины колена. 
Лучше смотрятся юбки с 

подкладкой.

Обувь рекомендуется 
высокого качества, 

однотонная, на небольшом 
каблуке (примерно 4 см), в 

идеальном состоянии. В 
летнее время допустимы 

туфли с ремешком с 
открытой пяткой.

Колготы, чулки обязательны 
в любое время года. 

Допустимый цвет - телесный, 
матовый, не блестящий. 

Деловой женщине не 
рекомендуется носить _

много украшений.

Галстук в завязанном виде должен 
иметь оптимальную длину до 
середины пряжки ремня брюк. 
Деловой человек не должен носить 
галстуки с символами, эмблемами и 
надписями, а также галстуки черного, 
фиолетового, пурпурного цветов, 
слишком короткие или массивные.

Костюм считается классическим, если 
пиджак с лацканами и тремя 
пуговицами, причем нижняя должна 
быть всегда расстегнута. Костюм 
должен быть серого или синего цвета. 
Черный цвет -цвет торжественного 
фрака или смокинга.

Избегайте шелковых, блестящих и 
прозрачных сорочек. Деловой стиль 
характеризуется строгим 
классическим фасоном и однотонной 
гаммой преимущественно 
пастельных тонов. Сорочки носят под 
пиджак. Рукава должны доходить до 
начала фаланги большого пальца.

Обувь предпочтительно черного 
цвета. В летнее время допустима 
обувь темно-коричневого цвета. 
Материал обуви - тисненая 
натуральная кожа. Замшевая, 
лакированная обувь не является 
деловой.

Рекомендуемая длина брюк обычно 
до середины каблука обуви. При этом 
спереди на ботинок должен лечь 
один залом. Ширина брючины - 2/3 
длины обуви. Снизу брюки могут 
иметь манжеты.

Брюки должны прикрывать носки, а 
носки - быть длинными, чтобы не 
обнажать ноги, когда вы садитесь. 
Цвет носков должен соответствовать 
или цвету брюк, или цвету обуви. 
Главное, что они не должны 
привлекать внимание.



41          Сентябрь, 2019-жыл

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Хорошие манеры прибыльны
Этикет является универсальным инструментом 

эффективного делового общения. В сфере деловых 
отношений этикет считается экономической кате-
горией.

В бизнес-школах многих стран мира обучают 
деловому этикету и придают этому огромное зна-
чение. В Японии, например, на обучение хорошим 
манерам и консультации по вопросам этикета тра-
тят 700 млн долларов в год.

Соблюдайте субординацию, здоровайтесь со 
всеми независимо от ранга и служебного положе-
ния.

Поддерживайте порядок на столе, рабочее 
место - главный показатель организованности.

Умейте готовиться к телефонному разгово-
ру, всегда четко формулируйте тему звонка и пер-
вую фразу. Следите за голосом и дикцией. Сведите 
к минимуму личные звонки и разговоры.

Высокая культура речи, умение грамотно пи-
сать и говорить - одно из непременных условий 
профессионального успеха.

Никогда не опаздывайте. Будьте точны и по-
следовательны в своей работе, делайте все вовре-
мя.

Умейте работать в команде. Оказывайте 
внимание своим деловым партнерам и коллегам,  
поздравляйте их с праздниками и днями рожде-
ния.

Старайтесь быть 
приветливыми и тер-
пимыми. Не будьте 
мрачными и суровыми. 
Не обижайтесь на кри-
тику.

Умейте хранить 
тайны, цените оказан-
ное вам доверие. Будьте 
дипломатичны.

Не отказывайтесь 
от корпоративных 
мероприятий, умейте 
дружить с коллегами, 
учитесь правильно об-
щаться в неформальной 
обстановке, но не забы-
вайте о субординации.

Ксения ГОРЕЛОВА

конфликтов
на работе проис-
ходит из-за не-

соблюдения или 
нарушения этикета 
служебного  пове-

дения.

Практическое значение этикета состоит в том. что он дает возможность без особых 
усилий использовать готовые формы общепринятой вежливости для общения с раз-
личными группами людей, на разных социальных уровнях. Он регламентирует воз-
растные, статусные и половые различия между людьми.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ СРЕДСТВАМ ГНПФ 
СОЦИАЛЬНОГО ФОНДА КР ПО СОСТОЯНИЮ НА 11.09.2019г.

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

1 ГКО (2 года) 730 дн. 6,18-9,84 1 948 748 720,56
2 ГКО (3 года) 1095 дн. 8,70-16,50 3 782 454 687,58
3 ГКО (5 лет) 1825 дн. 10,00-19,50 5 264 546 162,55
4 ГКО (7 лет) 2555 дн. 10,00-18,00 4 121 308 514,91
5 ГКО (10 лет) 3650 дн. 13,53-18,50 2 963 842 281,00

Всего в ГЦБ 18 080 900 366,60
№    

п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма вклада

1 Облигации с ипотечным 
покрытием 

441 дн. 8,30 176 000 000,00

Всего в ипотечных облигациях 176 000 000,00
№    

п/п наименование ГЦБ срок обращения доходность в % сумма вклада

1 Банк №1 365 дн. 10,6 125 000 000,00
2 Банк №2 365 дн. 10,5-10,6 99 000 000,00
3 Банк №3 365 дн. 9,5-10,6 64 000 000,00
4 Банк №3 548 дн. 12,2 100 000 000,00
5 Банк №4 365 дн. 9,6-10,7 164 000 000,00
6 Банк №5 365 дн. 9,5 60 000 000,00
7 Банк №6 365 дн. 10,5-10,7 70 000 000,00
8 Банк №7 365 дн. 9,4-9,5 138 000 000,00

Всего в депозитах 820 000 000,00
Всего средств в ГЦБ, ипотечных  
облигациях и депозитах:

19 076 900 366,60

Остаток накопитель-
ного счета ГНПФ 
№1350108024055349

113 327 626,17

Остаток счета по уче-
ту доходов ГНПФ 
№1350108026262707

180 851 492,40

Остаток счета расходов по 
ГНПФ №1350108027591708 2 737 373,67

Остаток текущего счета 
ГНПФ №1350108029492197 5 773 880,34

Остаток кассы 6 142,81
Остаток текущего 
счета ГНПФ в НБКР 
1013890100000738

900,00

Итого на счетах: 302 697 415,39
ВСЕГО активов: 19 379 597 781,99



Чем больше  
пенсионные отчисления, 
тем больше и пенсия.



Урматтуу окурмандар!

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

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

Байланыш үчүн телефондор: 0 (312) 53-02-09, 53-02-76

Журнал акысыз таратылат


