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2019-жылдын 1-январынан тартып 2019-жылдын 31-декабрына 

чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудит жөнүндө  

Отчет 

  

Аудит жүргүзүү үчүн негиз: 2020-жылга Кыргыз Республикасынын 

Эсептөө палатасынын аудитордук иш планы. 

Аудит объектиси: Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

борбордук аппараты, район, шаардык башкармалыктары жана башка 

мекемелери.  

Аудиттин максаты: бюджеттин аткарылышына аудит жүргүзүү. 

Аудит мезгили: 01.01.2019-жылдан тартып 31.12.2019-жылга чейин.  

 

Мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча Кыргыз 

Республикасынын Эсептөө палатасынын сунуштарынын жана жазма 

буйруктарынын  аткарылышы: 

Мурдагы, 2018-жылга карата Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы 

боюнча берилген жазма буйрук аткарылган.  

Мындан тышкары аудиттин жыйынтыгы боюнча берилген 6 пункттан 

турган сунуштама Социалдык фонду тарабынан аткарылган.  

Ошондой эле, Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышына 

жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы 

министрлигине берилген жазма буйруктун 2-чи пункту аткарылбай калган: 

Пункт 2. 126,0 млн. сом ашык төлөөгө жол берген, жергиликтүү 

бюджетке трансферттерди жана республикалык бюджеттин бюджеттик 

мекемелерин каржылоону азайтуу. 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык 

кызматына берилген сунуштаманын 6-чы жана 7-чи пункттары аткарылбай 

калган:   

Пункт 6. Жеткире чегерилбей калган калдыктын суммасы – 42,8 миң сом 

(Балыкчы ШСФБ боюнча  мөөнөтү өткөн төлөмдөр үчүн туумудар “Ысык-Көл 

ППП”-  3,2 миң сом,   “Ысык-Көл областы боюнча ӨКМдин  Балыкчы 

шаарындагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмү” мекемеси - 13,4 миң сом, 

“Нурнефтегаз” ЖЧКсы -17,9 миң сом, «Каухар Таш» АКсы - 8,5 миң сом). 

Пункт 7. Социалдык фондунун Чоң-Алай райондук башкармалыгында:      -  

камсыздандыруу төгүмдөрү чегерилсин -  95,1 миң сом.  

 

Аудит жүргүзүлгөн объекттин кыскача мүнөздөмөсү 

Социалдык фонддун Борбордук аппараты жөнүндө жобо жок, жооптуу 

кызматкерлер тарабынан Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

борбордук аппараты иш алып барган негизги ченемдик акт катары Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-ж. 20-февралындагы № 137 токтому менен 
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бекитилген “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө” жобо,  

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жөнүндө” КР Мыйзамы 

көрсөтүлдү. 

Аталган токтомго ылайык, КР Социалдык фонду мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө мамлекеттик саясат 

жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган, өз алдынча башкаруу 

принциптеринде иштеген Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо системасынын аткаруучу  органы 

болуп саналат.  

Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун 

туруктуу өнүгүшүн камсыз кылуу Социалдык фонддун максаты болуп эсептелет.  

Социалдык фонддун милдеттери төмөнкүлөр:  

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсия менен камсыз 

кылуу жаатында  макулдашылган саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандырылган 

адамдардын мамлекеттик социалдык камсыздандырууга болгон укугун камсыз 

кылуу; 

- Социалдык фонддун финансылык туруктуулугун камсыз кылуу. 

Социалдык фонддун функциялары төмөнкүлөр: 

- Кыргыз Республикасынын аймагында өзүнүн ишин жүзөгө ашырган 

юридикалык жана жеке жактарды эсепке алуу, камсыздандыруу төгүмдөрүн 

төлөөчүлөрдүн бардык категориялары боюнча маалыматтар банкын жүргүзүү; 

- камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, топтоо жана өз учурунда 

Пенсиялык фондго, Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык 

камсыздандыруу фондуна жана Калктын ден соолугун чыңдоо фондуна өткөрүп 

берүү; 

- пенсияларды, жөлөкпулдарды дайындоо, компенсацияларды эсептөө 

жана аларды төлөп берүүнү уюштуруу; 

- камсыздандырылган жактардын “Мамлекеттик милдеттүү социалдык 

камсыздандыруу максаттары үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарын 

жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына ылайык жекече (индивидуалдык) эсебин жүргүзүү; 

- камсыздандыруу төгүмдөрү Социалдык фондго өз учурунда жана толук 

келип түшүшүнө, ошондой эле мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

каражаттары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык туура 

чыгымдалышына контролдук кылуу; 

- Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондду түзүү жана башкаруу; 

Жобого ылайык Социалдык фондго:  

- тийиштүү укуктар жана милдеттер берилген; 

- Социалдык фонддун каражаттарын, бюджетин жана отчеттуулугун 

түзүүнүн шарттары, аудиттерди жүргүзүү ишмердиги жана ыйгарым укуктары 

жөнүндө маалыматтар аныкталган;  
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- анын ишмердигин уюштуруу жана координациялоо, жетекчиликти 

дайындоо, мүлктүн эсебин жана отчеттуулугун жүргүзүү, ишмердигин 

токтотуунун шарттары.  

Жобого ылайык түзүмү, штаттык бирдиги, административдик-чарбалык 

чыгымдардын сметасы КР Социалдык фондунун Башкармасы тарабынан 

бекитилет, региондук бөлүмдөрдүн жетекчилиги Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун төрагасы тарабынан дайындалат. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун төрагасын, анын  орун 

басарларын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындайт 

жана кызматтан бошотот. 

Социалдык фонддун мүлкү жана акча каражаттары мамлекеттин 

менчигинде турат. Социалдык фонддун акча каражаттары республикалык 

бюджеттик курамына кирбейт, алып коюлбайт жана андан салыктык, салыктык 

эмес төлөмдөр жана комиссиялык жыйымдар алынбайт. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин 

аткарылышына жана өзгөртүүлөрдү киргизип түзүлүшүнө талдоо  

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2019-жылга бюджети 

жана 2020-2021-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына ылайык, Соцфонддун бюджети кирешелер боюнча 54562,4 млн сом 

жана чыгашалар боюнча 53095,6 млн сом суммасында же 1466,8 млн сом 

профицит менен бекитилген. 2018-жылга салыштырмалуу бюджеттин кирешеси 

2829,3 млн. сомго же 105,5%га көп бекитилген.  

2019-жылы ИДПнын көлөмүнө карата Социалдык фонддун бюджетинин 

кирешеси 9,1%ды түздү.  
(млн. сом) 

  
2018-

жыл 

аткары-

лышы 

2019-

жыл 

бюджет  

2019-

жыл 

аткары-

лышы 

2018-жылга  

карата  

2019-жыл  

2019-жылдын  

бюджетине 

карата 

+/- % +/- % 

БААРДЫК 

КИРЕШЕЛЕР 
51013,8 54562,4 53843,0 2829,3 105,5 -719,4 98,7 

ИДП %  9,2 9,0 9,1     

1. Камсыздандыруу 

төгүмдөрү  
30642,1 33144,3 32399,4 1757,3 105,7 -744,9 97,8 

2. Республикалык 

бюджеттен бөлүнгөн 

каражаттар  

20021,8 21039,0 21039,0 1017,2 105,1 0,0 100,0 

3. Башка кирешелер 349,9 379,1 404,6 54,8 115,7 25,5 106,7 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2019-жылга киреше 

бөлүгүнүн аткарылышы: 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча камсыздандыруу 

төгүмдөрүнүн жалпы көлөмү 32399,4 млн. сом түшкөн же белгиленген пландык 

тапшырманын 97,8 % аткарылган. Камсыздандыруу төгүмдөрү өткөн жылдын 

көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 105,7%га, же 1757,3 млн. сомго көп түшкөн. 

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 31-

декабрындагы №648 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча 

камсыздандыруу төгүмдөрүн башкаруу функцияларын өткөрүп берүү чаралары 
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жөнүндө” токтомунун 1-пункту менен камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо 

жана ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп, 2019-жылдын 

1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Мамлекеттик салык кызматы аныкталган.  

Камсыздандыруу фонддору боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 

түшүшү          (млн. сом) 

 
2018-жыл 

анык 

2019-жыл 

план 

2019-жыл 

анык 

2019-жыл 

2018-жылга 

карата % 

2019-жыл 

план% 

Камсыздандыруу  

төгүмдөрү 
30642,1 33144,3 32399,4 105,7 97,8 

анын ичинде:      

Пенсиялык фонд 26477,5 28714,5 27947,9 105,6 97,3 

Милдеттүү медициналык 

камсыздандыруу фонду 
2285,5 2462,2 2391,5 104,6 97,1 

Эмгекчилердин ден-

соолугун чыңдоо фонду 
282,8 299,2 292,5 103,4 97,8 

Мамлекеттик топтомо 

пенсиялык фонд 
1596,3 1668,4 1767,5 110,7 105,9 

Келтирилген таблицада көрүнүп тургандай, бюджеттин аткарылышы 

боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү, планга салыштырмалуу 766,6 

млн. сомго аз түшкөн, же белгиленген пландык тапшырма  97,3%га аткарылган, 

өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 105,6% же 1470,4 млн. сомго 

көп түшкөн. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 70,7 млн.сомго 

аз түшкөн, же белгиленген пландык тапшырманын 97,1 %ы аткарылган, өткөн 

жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 104,6% же 106,0 млн. сомго көп 

түшкөн. Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна 6,7 млн.сомго аз түшкөн, 

же белгиленген пландык тапшырманын 97,8 %ы аткарылган, өткөн жылдын 

көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 103,4% же 9,7 млн. сомго көп түшкөн, ошол 

эле учурда Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна түшкөн каражаты планга 

салыштырмалуу 99,1 млн сомго көп түшкөн же белгиленген пландык тапшырма 

105,9 %га аткарылган, өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 110,7% 

же 171,2 млн. сомго көп түшкөн. 

Республикалык бюджеттен алынган расмий трансферттер 2019-жылы 

21039,0 млн. сомду түздү.  
(млн. сом) 

 2018-жыл 

аткары-

лышы 

2019-жыл 
2018-жылга 

өсүшү 
бюджет аткары-

лышы 

Пенсиянын базалык бөлүгү 11783,5 12588,7 12668,7 885,2 

Электр энергиясы үчүн компенсациялар 1858,4 1882,6 1882,6 24,2 

Аскер кызматчыларынын пенсиялары  2481,9 2740,9 2650,7      168,7 

Аскер кызматчыларына бир жолку 

төлөнүүчү жөлөкпул 
20,1 20,0 30,2 10,1 

Пенсия жана  пенсияларга үстөк акылар 3877,8 3806,7 3806,7 -71,1 

Республикалык бюджеттин 2016-жылга 

карызын тындыруусу 
    

БААРДЫГЫ 20021,8 21039,0 21039,0 1017,2 
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Жогорудагы таблицада көрүнүп тургандай, бюджеттен алынган расмий 

трансферттердин аткарылышы боюнча планга салыштырмалуу 21039,0 млн. сом 

түшкөн, же белгиленген пландык тапшырма 100,0 %га аткарылган, өткөн 

жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 1017,2 млн. сомго көп түшкөн.  

Башка кирешелердин түшүшү 2019-жылы Социалдык фонд туумдардан 

жана айыптардан, Социалдык фонддун эсептериндеги акча каражаттардын 

күнүмдүк калдыктарына эсептелген пайыздардан, дивиденддерден  жана башка 

булактардан 404,6 млн. сом киреше алган. 
              (млн. сом) 

 

2018-

жыл 

аткары

-лышы 

2019-

жыл 

бюджет  

2019-

жыл 

аткар

ы-

лыш

ы 

2019-жыл 2018-

жылга карата 

2019-жыл 

бюджетине 

карата 

+/- % +/- % 

Башка кирешелер, анын 

ичинде: 
349,9 379,1 404,6 54,8 115,7 

25,6 106,7 

ишканалардын акциялары боюнча 

дивиденддер жана аларды 

сатуудан, убактылуу бош акча 

каражаттарын МБК, КРУБ 

ноталарына, кыска мөөнөттүү 

депозиттерге жайгаштыруудан 

түшкөн кирешелер 

204,3 252,6 287,7 83,4 140,8 35,1 113,9 

камсыздандыруу төгүмдөрүн 

кечиктирип жана толук эмес 

төлөгөндүгү үчүн эсептелген 

туумдар жана айыптар  

49,3 40,0 58,5 9,2 118,7 18,5 146,2 

Эсептердеги акча каражат-

тарынын калдыктарына эсеп-

телген пайыздар 

81,0 82,0 47,6 -33,4 58,6 34,4 58,1 

пенсия төлөө үчүн капитал-

даштырылган суммалар 
 0,5 4,2 4,2  3,7 840,0 

регресстик талаптарды коюу-нун 

натыйжасында иш берүү-чүдөн 

жана жарандардан өндүрүлүүчү 

каражаттар 

12,9 3,0 4,9 -8,0 38,0 1,9 163,3 

Башка түшкөн каражаттар 2,4 1,0 1,7 -0,6 78,3 0,8 180,0 

Таблицада көрүнүп тургандай, башка кирешелердин аткарылышы боюнча 

планга салыштырмалуу 404,6 млн. сом түшкөн, же белгиленген пландык 

тапшырма 106,7 %га аткарылган, өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнө 

салыштырмалуу 115,7% же 54,7 млн. сомго көп түшкөн.  

2019-жылы Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна таандык 

акционердик коомдордун акцияларынан түшкөн дивиденддер Кыргыз 

Республикасынын Президентинин 1998-жылдын 26-январындагы № ПЖ №42  

“Эмгектик пенсияларды каржылоонун кошумча чаралары жөнүндө” жана 1998-

жылдын 12- декабрындагы ПЖ № 377 “Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондусунун финансылык туруктуулугун камсыздоо боюнча кошумча чаралары 

жөнүндөгү” Жарлыктарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик 
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мүлк фонду тарабынан акционердик коомдорунун акцияларынын мамлекеттик 

пакеттери Социалдык фондго өткөрүлүп берилген.  

         01.01.2019-жылга жана 01.01.2020-жылга карата мамлекеттик баалуу 

кагаздардын (акциялардын) номиналдык наркы 1 180 923,2 миң сомду түзөт. 

Андан сырткары, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен алынган 

“Антибиотик” АКсынын акциясынын номиналдык наркы 2286,9 миң сомду 

түзөт. 

        2019-жылы 2018-жыл үчүн алынган дивиденддер 84 360,7 миң сомду түзөт.  
   (миң сом) 

 

           Акционердик коомдордун аты 

01.01.20-жылга 

карата БК 

номинал. наркы 

2019-жылы 

алынган 

дивиденддер 

1.”Акыл” ААКсы (8%) 510,3  

2.АООТ “Кыргызполиграфкомбинат” (8%) 1121,4  

3.”БМЗ” ААКсы (8%) 24331,2  

4.Бишкекжылуулуктармагы” ААКсы (13%) 48275,4 490,7 

5.”Чыгыш электр” ААКсы (13%) 20135,9  

6.”Жалал-Абат электр” ААКсы (13%) 24518,8 1789,4 

7.”Кыргызнефтегаз” ААКсы (3,92%) 40792,7 10087,4 

8.”Кыргызтелеком” ААКсы (12,51%) 77563,5 2460,5 

9.”Манас” Эл аралык аэропорту (8,46%) 42082,1 69458,4 

10. АООТ НАП “Кыргызстан аба жолдору” (8,46%) 36542,3  

11. “Кыргызстандын улуттук электр тармагы” 

(13%) 

210239,3  

12.”Ош электр” ААКсы (13%) 22346,4  

13.Түндүк электр” ААКсы (13%) 45480,5  

14.”Учкун” ААКсы (8%) 3598,3 74,3 

15.”Электр станциялары” ААКсы (13,174%) 583386,1  

Бардыгы 1180923,2 84360,7 

“Антибиотик” АКсы 2286,9  
 

Мамлекеттик баалуу кагаздарга каражаттарды инвестирлөө 

 01.01.2019-жылга Финансы министрлигинин баалуу кагаздарына                    

1 299 672,6 миң сом суммасында Пенсиялык фондунун эркин калдыктары жана 

капиталдашкан каражаттар салынган. 2019-жылы Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун башкармалыгынын 2019-жылдын 4-сентябрынын №63 

токтомунун негизинде, Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна жалпы 

суммасы 656210,5 миң сом болгон МКО сатылган. 01.01.2020-жылга карата 

Финансы министрлигинин МКОсуна – 643462,1 миң сом салынган, анын ичинен, 

МКО (7 жыл), 16,98% - 144738,8 миң сом, МКО (10 жыл), 15,83% - 498723,2 миң 

сом. Көрсөтүлгөн мезгил ичинде жогоруда көрсөтүлгөн МКОлор боюнча 

күтүлгөн кирешелерди алуу 1178734,9 миң сомду түзгөн. 
 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун  бюджетинин 

чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы   

Социалдык фонддун бюджетинин жалпы чыгымдары 53506,3 млн. сомду 

түздү, планга салыштырмалуу 100,8% же 410,7 млн сомго көп чыгымдалган, 

2018-жылга салыштырмалуу бюджеттин чыгымдары 3196,6 млн. сомго же 106,4 
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%га көбөйгөн. Социалдык фонддун бюджетинин чыгымдары ИДПнын көлөмүнө 

карата  9,1%ды түздү. 

Пенсиялык фонд боюнча баардык чыгымдар 49131,7 млн. сом суммасында 

чыгымдалган, 2018-жылга салыштырмалуу өсүш 3035,6 млн. сомду түздү, бул 

пенсиялардын жыл сайын жогорулашы менен түшүндүрүлөт.                                                                                                 

 (млн.сом) 

 

 
2018-

жыл 

аткары-

лышы 

2019-

жыл 

бюджет  

2019-

жыл 

аткары

-лышы 

2018-жылга  

карата 2019-

жыл  

 2019-жылдын  

бюджетине 

карата 

+/- % +/- % 

БААРДЫК ЧЫГЫМДАР 50 309,7 53095,6 53506,3 3196,6 106,4 410,7 100,8 

ИДПга %   9,0 8,8 9,1     

Пенсиялык фонд боюнча, 

анын ичинде: 
46 096,1 48748,7 49131,7 3035,6 106,6 383,0 100,8 

ИДПга %   8,3 8,1 8,3     

электр энергиясы үчүн 

компенсацияларды эске 

алганда пенсиялар 

42 064,2 44278,5 44867,5 2803,3 106,7 589,0 101,3 

аскер кызматчыларынын 

пенсиялары 
2 481,1 2740,9 2640,0 159,0 106,4 -100,9 96,3 

аскер кызматчыларын 

камсыздандыруу учуру 

боюнча бир жолку 

төлөнүүчү жөлөкпул 

20,1 20,0 30,3 10,2 150,2 10,3 151,0 

сөөк коюуга жөлөкпул 361,9 390,0 365,6 3,7 101,0 -24,4 93,7 

пенсияларды жана 

жөлөкпулдарды дайындоо 

жана жеткирүү боюнча 

чыгымдар  

335,1 348,4 316,4 -18,6 94,4 -32,0 90,8 

Социалдык фонддун 

эсептерин тейлөө 

чыгымдары  

12,2 12,4 12,4 0,2 101,6 0,0 100,0 

административдик 

чыгымдар  
763,7 870,5 849,4 85,7 111,2 -21,1 97,6 

резервдик фонд 6,6 42,0 5,8 -0,8 87,9 -36,2 13,8 

өнүктүрүү фонду    45,3 40,0 39,6 -5,7 87,4 -0,4 99,0 

мүчөлүк төгүмдөрдү төлөө   5,9 4,6 -1,3 78,0 -1,2   79,3 

Милдеттүү медициналык 

камсыздандыруу фонду 

боюнча 

2328,4 2388,3 2320,0 -8,4 99,6 -68,3 97,1 

Эмгекчилердин ден 

соолугун чыңдоо фонду 

боюнча  

288,8 290,2 287,1 -1,7 99,4 -3,1 98,9 

Мамлекеттик топтомо 

пенсиялык фонду боюнча  
1596,4 1668,4 1767,5 171,2 110,7 99,1 105,9 

Пенсияларды жогорулатуу пенсионерлердин жашоо деңгээлин андан 

ары колдоону камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2019-жылдын 30-сентябрындагы №507 “2019-жылдын 1-октябрынан тартып 

жалпы өлчөмү өткөн жылда түзүлгөн пенсионердин жашоо минимумунун 

чоңдугунан төмөн болгон пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо жөнүндө” 

жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-сентябрындагы 
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№508 “2019-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу 

бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө” токтомдору кабыл алынган.  

2019-жылдын 1-октябрынан тартып аталган токтомдорго ылайык, 

пенсиянын базалык бөлүгү 105%га же 100 сомго индексацияланган. Ошону 

менен бирге, эгерде пенсиясынын жалпы өлчөмү 4283 сом өлчөмүндөгү өткөн 

жылдагы пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунан төмөн болсо, 

пенсиянын базалык бөлүгү индексацияланды, же болбосо 241,5 миң пенсионерге 

башкача айтканда пенсионерлердин жалпы санынын 38 % үчүн пенсиянын 

базалык бөлүгүнө индексация жүргүзүлгөн. 

Ал эми, пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн 

индексациялоо коэффициенти 1,05 коэффициент өлчөмүндө бекитилген. 

Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү 1,05 коэффициентине, бирок жалпы 

өлчөмү 4283 сомдон ашпаган пенсиялар үчүн 200 сомдон кем эмес жана жалпы 

өлчөмү 4283 сомду түзгөн жана андан ашкан пенсиялар үчүн 320 сомдон кем 

эмес индексациялоо жүргүзүлгөн. 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун каржыланышы 

2019-жылдын 23-январындагы №12 “Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга 

божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык,  

Милдеттүү медициналык камыздандыруу фонду боюнча пландык параметрлери 

кирешелер жана чыгашалар боюнча 2 388 285,3 миң сомду түзөт. 

2019-жылдын 1-январына карата Соцфонддун Милдеттүү медициналык 

камыздандыруу фондуна карызы 335,0 миң сомду түзгөн.  

2019-жылы Милдеттүү медициналык камыздандыруу фондуна 2 319 774,9 

миң сом камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналган. 

 Социалдык фонд тарабынан Милдеттүү медициналык камыздандыруу 

фондуна 2 320 002,6 миң сом которулган. 

2020-жылдын 1-январына карата Соцфонддун Милдеттүү медициналык 

камыздандыруу фондуна карызы 107,3 миң сомду түзөт. 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун каржыланышы  

2019-жылдын 23-январындагы №12 “Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун 2019-жылга бюджети жана 2020-2021-жылдарга 

божомолу жөнүндө”   Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына ылайык, 

Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду боюнча пландык параметрлери 

кирешелер жана чыгашалар боюнча 290 207,6 миң сомду түзөт. 

2019-жылдын 1-январына карата карызы 3 797,3 миң сомду түзгөн.  

2019-жылы Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондуна 283685,0 миң 

сом камсыздандыруу төгүмдөрү жыйналган. 

 Социалдык фонд тарабынан Эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду 

фондуна 287 147,8 миң сом которулган. 

2020-жылдын 1-январына карата Кыргыз Республикасын Социалдык 

фондунун карызы 334,5 миң сомду түздү. 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонд  
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Жалпысынан 2019-жылы Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун  

(мындан ары - МТПФ) каражаттарынан мамлекеттик баалуу кагаздарга жана 

депозиттерге 7982,6 млн. сом инвестицияланды. 

МТПФ каражаттарын инвестициялоодон 2019-жылы 2179,7 млн. сом 

киреше түштү.  

2018-жылы пенсиянын топтомо бөлүгүнөн 253,7 млн. сом төлөндү. МТПФ 

каражаттарын инвестициялоо жана башкаруу менен байланышкан чыгымдар 

10,1 млн. сомду түздү.  
Пландаштырылган максаттарга жетүү боюнча көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгы 

жөнүндө маалымат 
         (млн. сом) 

Аталышы  Өткөн 

жылдагы 

көрсөткү

чтөр 

Көрсөт-

күчтүн  

пландык 

мааниси 

Көрсөт-

күчтүн  

анык 

мааниси 

Көрсөт-

күчкө 

жетишүү 

даражасы 

(%) 

Өткөн 

жылдагы 

көрсөткүчкө 

жетишүү 

даражасы 

(%) 

Камсыздандыруу 

төгүмдөрү 
30642,1 33144,3 32399,4 97,8 105,7 

Башка кирешелер 349,9 379,1 404,7 106,7 115,7 

МТПФ каражаттарын 

инвестициялоодон түшкөн 

кирешелер 

1888,3 2119,1 2179,7 102,9 115,4 

Пенсияларды каржылоо 42064,2 44278,5 44867,5 101,3 106,7 

Аскер кызматчыларынын 

пенсияларын каржылоо 
2481,0 2740,9 2640,0 96,3 106,4 

ММКФ каржылоо 2328,5 2388,3 2320,0 97,1 99,6 

ЭДЧФ каржылоо 288,8 290,2 287,1 98,9 99,4 

 

2019-жылга Социалдык фонддун бюджети 1466,8 млн. сом профицит менен 

бекитилген.  

2019-жылдын жыйынтыгы боюнча Социалдык фонддун бюджети 336,7 млн. 

сом профицит менен аткарылды.  

Камсыздандыруу төгүмү боюнча карыздарга, айып акыга жана 

финансылык санкциялар боюнча 

2019-жылдын 1-январына карата айып акыга жана фининсылык 

санкцияларга болгон карыз 440244,9 миң сомду түзөт. Аудит мезгил аралыгында 

11151,2 миң сом айып акы жана фининсылык санкциялар чектелген, ошондой 

эле отчеттук мезгил убагында КРСФ район шаардык башкармалыктарынын 

атайын эсеп счетуна 58465,2 миң сом түшкөн. 

2020-жылдын 1-январына карата калган карыз 392930,9 миң сомду түзөт. 

Мамлекеттик бюджеттен ассигнацияланган каражаттардын 

пайдаланышы  

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексине жана “Мамлекеттик 

пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына ылайык республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттар 

төмөнкүлөрдү каржылоо үчүн каралат:   

- пенсиянын базалык бөлүгүн;  
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- пенсионерлерге электр энергиясына компенсациялык төлөмдөрдү;  

- “Аскер кызматкерлерин пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы боюнча чектелген пенсияларды;  

- аскер кызматкерлеринин камсыздандыруу учуру боюнча бир жолку 

жөлөкпулдарды; 

- көп балалуу энелердин жана бала кезинен майып балдардын энелеринин,  

бийик тоолуу жана алыскы барууга кыйын аймактарда жашаган жана иштеген 

адамдардын пенсияларын; 

- “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамында белгиленген пенсияга кошумча акыларды;  

- Чернобыль атомдук электр станциясында жана жарандык же согуштук 

багыттагы башка атомдук объекттердеги кыйроонун кесепетин жоюунун 

катышуучуларына, эмгектик мертинүү жана кесиптик оору боюнча, “PESAC” 

программасына кирген ишканаларда багуучусунан айрылган адамдарга же иш 

берүүчүнүн кайра уюшулушуна же жоюлушуна байланыштуу келтирилген 

зыяндын ордун толтуруу боюнча компенсациялык төлөмдөрдү; 

- “Кыргызстан аба жолдору” Улуттук авиа ташуучу” Ачык акционердик 

коомунун учуучу жана учуучу-сыноочу курамынын кызматкерлерине 

пенсияларды; 

- № 2 тизме боюнча жана “PESAC” программасына кирген ишканаларда 

текстиль өндүрүшүндө иштеген адамдарга пенсияларды.   

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2019-жылга бюджети 

жана 2020-2021-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына ылайык, 2019-жылга республикалык бюджеттен бөлүнүүчү 

каражаттар 21038980,1 миң сом суммасында каралган, ал Кыргыз 

Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан толук көлөмдө которулган.  

2019-жылдын башына карата Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондуна республикалык бюджеттин карызы 357494,7 миң сомду түзгөн. 

2019-жылы бюджеттин аткарылышынын жыйынтыгы боюнча жеткирүүнү 

эске алганда республикалык бюджеттин каражаттары боюнча иш жүзүндөгү 

төлөм 20877576,1 миң сомду түзгөн. Кыргыз Республикасынын Финансы 

министрлигинин Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна кредитордук 

бересесинин калдыгы 2019-жылдын башына карата карыздарды эске алып 

196090,7 миң сомду түзгөн.    
млн.сом 

Пенсиянын 

түрлөрү 

01.01.19-ж. 

Мам-тик 

бюджеттин 

пайдаланы

лбаган кар-

ажаттарын

ын калдыг               

Отчеттук 

мезгилге 

смета 

боюнча 

бекитилди 

Ачылган 

кредиттер 

Иш 

жүзүндөгү 

төлөм 

Кыргыз  

почта ж/а 

банктар 

көрсөт-н 

кызмат-р 

үчүн 

(эс.617000) 

01.01.20-ж. 

карата 

ачылган 

кредиттер

дин 

калдыгы 

Калкты социал-

дык камсыздан-

дыруу боюнча 

пенсиянын база-

лык бөлүгү                

 
-405967 ,7 

 

12668740,2 

 

12668740,2 

 

12444058,1 

 

95197,0 

 

-276482,7 
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Бийик тоолуу 

шарттарда иш-

тегендиги үчүн 

жеңилдетилген 

пенсиялар 

 

26834,4 

 

1311371,1 

 

1311371,1 

 

1287878,5 

 

9862,3 

 

40474,7 

Аскер кызмат-

керлерине 

пенсиялар 

 

-15742,0 

 

2650668,3 

 

2650668,3 

 

2614161,8 

 

26380,3 

 

-5615,8 

Көп балалуу эне-

лерге ж-а бала 

кезинен майып 

балдардын эне-

лерине жеңил-

детилген пенсия 

 

66450,9 

 

1454036,6 

 

1454036,6 

 

1383365,9 

 

10582,7 

 

126538,8 

Калктын айрым 

категориялары 

үчүн пенсиялар 

 

103,2 

 

7 833,7 

 

7833,7 

 

7562,9 

 

57,8 

 

317,1 

Алыскы жана 

барууга кыйын 

райондордо иш-

тегендиги үчүн 

жеңилдетилген 

пенсиялар 

 

-10175,6 

 

215015,3 

 

215015,3 

 

243112,9 

 

1859,8 

 

-40133,0 

Аскерге милдет-

түүлөрдүн алар 

каза болгондо, 

майыптык алган-

да мам.милдет-

түү жеке кам-

сыздандыруусу 

 

7348,0 

 

30246,2 

 

30246,2 

 

30246,2 

 

302,5 

 

7045,6 

Электр энергия-

сы үчүн пенсия-

ларга компенса-

циялык төлөм-

дөр 

 

-24260,9 

 

1882616,2 

 

1882616,2 

 

1881748,7 

 

14395,4 

 

-37788,8 

ЧАЭС катышуу-

чуларына  эмгек-

тик мертинүү 

боюнча  компен-

сация 

 

       -3079,6 

 

38185,0 

 

37185,0 

 

38317,1 

 

293,1 

 

-4504,9 

Пенсияга 

кошумча акылар 

994,5 781267,5 781267,5 782219,8 5984,0 -5 941,7 

БАРДЫГЫ: -357494,7 21038980,1 21038980,1 20712671,1 164905,0 -196090,7 

 

Андан кийин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-

августундагы №359-б “КПД” буйругуна ылайык, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондуна 2020-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык 

бюджетинде Ош шаарындагы, Ош жана Жалал-Абад облустарындагы 

башаламандыктын учурунда жабыркаган жана Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтомдору менен бекитилген реестрлерге киргизилген жеке жана 

юридикалык жактардын 2010-жылдын 1-июнунан тартып 2012-жылдын 31-

декабрына чейинки мезгил үчүн эсептелген камсыздандыруу төгүмдөрүн 174 
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886,9 миң сом суммасында ордун толтуруу үчүн каражаттарды караштыруу 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине тапшырылган.  

 Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2019-

жылдын 5-декабрындагы № 3397 “Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун  2020-жылга бюджети жана 2021-2022-жылдарга божомолу жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун экинчи окууда кабыл алуу 

тууралуу” токтомунун 2-абзацынын 2-пунктунда Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү 2020-жылга республикалык бюджетти түзүүдө 174 886,9 миң сом 

суммасын эске алуусу тапшырылган.  

Ошондуктан, ушул тапта Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 

тарабынан “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун  2020-жылга 

бюджети жана 2021-2022-жылдарга божомолу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамын түзүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө.  

Отчеттуулуктун атайын бланкаларын колдонуу, сактоо жана так 

эсепке алуунун шайкештиги 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2018-жылдын 31-декабрындагы 

№648 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча, камсыздандыруу 

төгүмдөрүн башкаруу функцияларын өткөрүп берүү чаралары жөнүндө” 

токтомунун негизинде пайдаланбай калган камсыздандыруу полистерин 2019-

жылдын 14-январында актынын негизинде, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын район шаардык бөлүмдөрүнө 

өткөрүлүп берилип, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунда башка 

отчеттуулуктун атайын бланкалары калган эмес. 

Пенсия жана башка социалдык төлөмдөрдү жүргүзгөн мекемелер 

жана ишканалар менен Социалдык фонд ортосунда түзүлгөн келишимдин 

шарттарынын аткарылышы  

Пенсияларды төлөө 1997-жылдын 21-июлундагы  №57 “Мамлекеттик 

пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

мыйзамынын 27-беренесине ылайык,  пенсионерлердин каалоосу боюнча  

пенсиялар  банк же почта кызматынын уюмдары же Социалдык фонд бөлүмдөрү  

тарабынан жүргүзүлөт. 

“Кыргызпочтасы” МИнин кызмат көрсөтүүлөрү боюнча 01.01.2019-жылга 

карата калдык 14 109,1 миң сом, жыл ичинде көрсөтүлгөн кызмат акы 276 113,5 

миң сом эсептелген, 2019-жылы  “Кыргызпочтасы” МИге 246 109,1 миң сом акча 

которулган, кызмат акынын эсебинен 566,3 миң сом салынган айыптар 

кармалган. 01.01.2020-жылга Соцфонддун  “Кыргызпочтасы” МИге болгон 

карызы 43 547,2 миң сомду түзөт. 

21 коммерциялык банктардын кызмат  көрсөтүүлөрү боюнча 01.01.2019-

жылга карата калдык 5 611,7 миң сом, жыл ичинде көрсөтүлгөн кызмат акы 

71 250,7 миң сом эсептелген, 2019-жылы  коммерциялык банктарга  70 325,4 миң 

сом акча которулган, 01.01.2020-жылга Соцфонддун  коммерциялык банктарга 

болгон карызы 6 537,1 миң сомду түзөт. 
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2019-жылы пенсияны борборлоштуруп чектөө жана кайра эсептөө  

башкармалыгына, пенсия дайындоо жана кайра эсептөө үчүн  70107  пенсиялык 

иш келип түшкөн: 
Региондордун аталышы 2018-жылы 

 

2019-жылы 

 

Бишкек шаары 9483 9940 

Чүй областы 13014 11393 

Талас областы 2828 3073 

Ысык-Көл областы 5523 6880 

Нарын областы 3797 4550 

Баткен областы 4539 5990 

Жалал-Абад областы 10867 12946 

Ош областы 13007 12792 

Ош шаары 2825 2543 

Бардыгы 63058 70107 

2019-жылы 68322 пенсиялык иштер каралган (2018-жылы 61962  

пенсиялык иш каралган), анын ичинен: 
 2018-жылы 

 (пенсиялык иш) 

2019-жылы 

 (пенсиялык иш) 

Жаңы чектелген пенсия 52356 52055 

Кайра эсептөөлөр (ЖЭ2, кошумча иш кагаздар 

боюнча: стаж, эмгек акы, окугандыгы  жана 

майыптыгы боюнча маалымат) 

9545 16232 

Талапка жооп бербеген жана туура эмес 

дайындалган пенсиялык иш-кагаздарды 

региондор аралык  Социалдык фонд 

башкармалыктарына  жөнөтүлдү 

61 35 

2019-жылдын 1-октябрынан баштап  пенсиянын өлчөмдөрүнө кайра 

эсептөөлөрдү жүргүзүүнүн жыйынтыгы 

2019-жылдын 30-сентябрындагы  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

№507 “2019-жылдын 1-октябрынан тартып жалпы өлчөмү өткөн жылда түзүлгөн 

пенсионердин жашоо минимумунун чоңдугунан төмөн болгон пенсиянын 

базалык бөлүгүн индексациялоо жөнүндө” жана №508 “2019-жылдын 1-

октябрынан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн өлчөмдөрүн 

индексациялоо жөнүндө” токтомдорунун негизинде  пенсиянын өлчөмдөрүнө 

кайра эсептөөлөр жүргүзүлдү.  

Райондук жана шаардык Социалдык фонд башкармалыктарына пенсиянын 

базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнө  кайра эсептөө  

автоматташтырылган түрдө “ЕLeed” программасы аркылуу жүргүзүлүшү 

тапшырылган. Кайра эсептөөгө тийиштүү пенсиялык иштердин саны   661983 

болгон, анын ичинен  автоматташтырылган түрдө “ЕLeed” программасы 

аркылуу 87%  же болбосо   578477 пенсиялык иш автоматташтырылган түрдө 

кайра эсептелинген, ал эми 12%  же 78818  пенсиялык кайра эсептөө иши  кол   

менен эсептелинген.    

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Башкармасынын 2019-

жылдын 25-октябрындагы №81 токтомунун негизинде кол  менен эсептелинген 

78818 пенсиялык иш 2019-жылдын 1-декабрына чейин “ЕLeed” программасына  
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толук киргизилип бүтүп тапшырылган. Азыркы мезгилде 78818 пенсиялык иш 

толук “ЕLeed” программасына  киргизилип бүттү.  

Камсыздандыруу эсебинин шарттуу бөлүгү – бул, жекече камсыздандыруу 

эсебинин бөлүгү, ага эмгек акы же камсыздандыруу акысы түрүндө 

камсыздандырылган мезгил жөнүндө маалымат эсепке алынат, анын негизинде 

пенсиянын шарттуу бөлүгү эсептелет. 

1998-жылдын 22-декабрындагы “Мамлекеттик милдеттүү 

камсыздандыруу максаты үчүн, Кыргыз Республикасынын жарандарын эсепке 

алуу (индивидуалдык) жекече жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын негизинде, Кыргыз Республикасынын жарандарына ЖДН (ЖДН- 

жеке далдаштыруу номер) ыйгарылып, 1996-жылдан берки эсептелген эмгек 

акылары, бардык кирешелери киргизилет жана ЖДНге киргизилген эмгек акы 

боюнча маалыматтар, экинчи камсыздандыруу пенсия бөлүгү СП-2 болуп 

саналат. 

2019-жылдын 1-январына карата жалпы пенсионерлердин саны 651155 

кишини түзөт, анын ичинен, карылыгы боюнча 493878 киши, майыптыгы 

боюнча 116738 киши, баккан адамынан айрылгандыгы боюнча 39110 киши, 

“Аскер кызматкерлери жөнүндө” Мыйзамынын ченеми боюнча 1429 киши, 

жалпы пенсия алуучуларга бир айлык керектелүүчү сумма 3648717,9 миң сом, 

орточо пенсия өлчөмү 5604 сомду түзөт. Аудит мезгил аралыгында 52055 

кишиге жаңыдан пенсия чектелген. 

Ал эми 2020-жылдын 1-январына карата жалпы пенсионерлердин саны 

670435 кишини түзөт, анын ичинен, карылыгы боюнча 511577 киши, майыптыгы 

боюнча 119776 киши, баккан адамынан айрылгандыгы боюнча 37692 киши, 

“Аскер кызматкерлери жөнүндө” Мыйзамынын ченеми боюнча 1390 киши, 

жалпы пенсия алуучуларга бир айлык керектелүүчү сумма 3878609,6 миң сом, 

орточо пенсия өлчөмү 5786 сомду түзөт. 

2019-жылга пенсиялык төлөмдөр “Кыргыз почтасы” Мамлекеттик 

мекемеси аркылуу жана банктар аркылуу жүргүзүлгөн. 670435 пенсия 

алуучулардын 299658 пенсионердин пенсиясы “Кыргыз почтасы” Мамлекеттик 

мекемеси аркылуу, 370777 пенсионерлердин пенсиясы банктар аркылуу төлөм 

жүргүзүлгөн. Республика боюнча 2019-жылы 670435 пенсионерге 47877550,3 

миң сомдук пенсия таратылган, 2018-жылга салыштырмалуу 2974593,4 миң 

сомго көп төлөм жүргүзүлгөн, мындан: 

- республикалык бюджеттин эсебинен 20712671,1 миң сом, өткөн жылга 

салыштырмалуу 848188,2 миң сомго көп төлөнгөн; 

- пенсиалык фонддун эсебинен 27151876,4 миң сом, өткөн жылга 

салыштырмалуу 2126650,2 миң сомго көп төлөнгөн; 

- жумуш берүүчүлөрдүн эсебинен 9723,3 миң сом, өткөн жылга 

салыштырмалуу 180,9 миң сомго аз төлөм жүргүзүлгөн; 

- капиталдаштырылган фонддун эсебинен 3279,5 миң сом, өткөн жылга 

салыштырмалуу 64,0 миң сомго аз төлөнгөн. 

2019-жылы сөөк коюу үчүн жөлөкпул 20540 жарандарга 365617,0 миң сом 

төлөнүп берген, өткөн жылга салыштырмалуу 3681,8 миң сомго көп төлөнгөн. 
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Сөөк коюу үчүн төлөнгөн жөлөкпул, 1997-жылдын 21-июлундагы №57 

“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын  Мыйзамына ылайык базалык пенсиянын он эселенген 

өлчөмүндө төлөнөт. Ошондо 2018-2019-жылдары октябрь айынан тартып 

базалык пенсиянын өлчөмү КРӨ токтомдорунун негизинде 100 сомго 

индексацияланган. Демек, 2019-жылы 20540 жаранга сөөк коюу үчүн төлөнгөн 

365617 миң сом жөлөкпулдун ордуна 368184,5 мин сом төлөш керек болсо, 

КРСФу сөөк коюу үчүн маркумдардын туугандарына 2567,5 миң сом кем 

төлөгөн. 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик пенсиялык топтолуучу 

фонду, Социалдык фондунун резервдик фонду, өнүктүрүү фондунун 

каражатынын пайдаланышы жана уюштуруунун тууралыгы  

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу Мамлекеттик 

топтолуучу пенсиялык фонду” мекемеси 2019-жылдын башына КРСФ караштуу 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун активдери – 17043121,7 миң сомду 

түздү, анын ичинде: 

- мамлекеттик баалуу кагаздар (МКО, МКВ) – 16272357,6 миң сом, 

алардын ичинен: 

- 12 айлык МКВ – 166591,4 миң сом; 

- 2 жылдык МКО – 2593703,1 миң сом; 

- 3 жылдык МКО – 3666501,9 миң сом; 

- 5 жылдык МКО – 4517288,5 миң сом; 

- 7 жылдык МКО – 2441045,2 миң сом; 

- 10 жылдык МКО – 2887227,5 миң сом; 

- коммерциялык банктардагы МТПФ эсептериндеги акча каражаттары 

бардыгы 770764,1 миң сом, анын ичинде: 

МТПФ боюнча топтомо эсепте (Айыл Банк) – 765558,5 миң сом; 

МТПФ боюнча топтомо эсепте (РСК Банк) – 5205,5 миң сом; 

МТПФ кирешелеринин эсебинде (РСК Банк) – 0,0 миң сом; 

МТПФ чыгымдарынын эсебинде (РСК Банк) – 0,0 миң сом; 

КРУБ күндөлүк эсебинде – 0,1 миң сом.  

2019-жылдын аягына КРСФ топтомо пенсиялык фонддун 

инвестицияланган каражаттары боюнча калдык – 20707449,6 миң сомду түздү, 

анын ичинде: 

- мамлекеттик жана башка баалуу кагаздарга (МКО, ипотекалык 

облигациялар) – 18730245,3 миң сом, алардын ичинен:  

- 2 жылдык МКО – 983198,0 миң сом; 

- 3 жылдык МКО – 2573079,2 миң сом; 

- 5 жылдык МКО – 5707962,7 миң сом; 

- 7 жылдык МКО – 6326163,1 миң сом; 

- 10 жылдык МКО – 2963842,3 миң сом; 

- ипотекалык облигациялар – 176000,0 миң сом; 

- коммерциялык банктардын депозиттеринде 1565000,0 миң сом; 
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- коммерциялык банктардагы МТПФ эсептериндеги акча каражаттар 

бардыгы 412225,0 миң сом, анын ичинде: 

МТПФ боюнча топтомо эсепте (Айыл Банк) – 407145,0 миң сом; 

МТПФ кирешелеринин эсебинде (Айыл Банк) – 5075,3 миң сом; 

МТПФ чыгымдарынын эсебинде (Айыл Банк) – 0,0 миң сом; 

КРУБ күндөлүк эсебинде – 0,0 миң сом: 

касса – 4,7 миң сом.  

2019-жыл ичинде пенсиялык топтоонун инвестициялык каражатынын 

кирешеси 2179757,0 миң сомду түзгөн. 

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо 

жөнүндө” Мыйзамынын 5-беренесине ылайык, камсыздандырылган 

жарандардан түзүлгөн пенсиялык топтоо каражатын башкарууну жүргүзүү 

максатында токтом кабыл алган. 

“2019-жылдын жыйынтыгы менен МТПФ инвестицияланган 

каражаттарынын портфелинин өсүсүшүнүн коэффиценти” 1,116452919972 

ченемде, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын 

2020-жылдын 23-июнундагы №39 токтому менен бекитилген. 

Ушул эле токтомдун 2-пункту менен пенсиялык топтоонун инвестициялык 

портфелинин чыгашалар коэффицентин 2019-жылга 0,000544460002 ченемде 

бекиткен.  

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандыруу учуру 

келгенде: пенсиялык куракка жеткенде, ден соолугунун айынан  эмгектенүүгө 

жараксыз болуп калганда, Кыргызстандын чегинен сырткары туруктуу жашоого 

кеткен учурда, пенсиялык топтоолору бар адамдар инвестициялык кирешени 

эске алуу менен топтолгон каражаттарын алууга укуктуу. Пенсиялык топтоолору 

бар камсыздандырылган адам каза болгондо бардык сумма мураскорлоруна 

төлөнүп берилет. 

Жогоруда аталган категориядагы республиканын камсыздандырылган 

жарандарынын укуктарын камсыздоо максатында, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-октябрындагы № 745 токтому менен, Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фонду тарабынан Мамлекеттик пенсиялык топтоо 

фондунун пенсиялык топтолгон каражаттарын төлөп берүү эрежелери 

бекитилген. 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан төлөмдөр 2013-жылдан 

тартып жүргүзүлүүдɵ. 2019-жылдын 12 айында төлөмдөр 253660,4 миң сом 

суммасында каржыланган (№ 4 табл.), Мамлекеттик топтомо пенсиялык 

фондунан төлөмдөрдү алуучулардын саны  21186 адамды түздү, пландын 

аткарылышы 84,6%ды түздү. 

“Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесине ылайык, 

камсыздандырылган адамдар жылына бир жолудан көп эмес жана өтүп жаткан 

жылдын 31-декабрынан кеч эмес бир гана пенсиялык топтоо фондун, пенсиялык 
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топтоо фондунун башкаруучу компаниясын тандоого, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте өзүнүн пенсиялык 

топтоолорун бир пенсиялык топтоо фондунан башкасына которууга укуктуу. 

Жогоруда кɵрсɵтүлгɵн Мыйзамды ишке ашыруу максатында, 

Башкарманын 2018-жылдын 28-декабрындагы № 127 токтому менен “Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фонду тарабынан пенсиялык топтоо 

каражаттарын топтомо пенсиялык фонддорго которуунун жана топтомо 

пенсиялык фонддордон кабыл алуунун регламенти” бекитилген, ага ылайык 

МТПФ пенсиялык топтоо каражаттарын камсыздандырылган жарандардын 

тандоосу боюнча топтомо пенсиялык фонддорго которот. 2019-жылы аудит 

мезгил аралыгында “Кыргызстан” топтомо пенсиялык фондуна 372 жарандын 

өздөрүнүн тандоосу менен жалпы суммасы 9405,3 миң сом пенсиялык 

топтоолору которулган.  

2019-жылы аудит мезгил аралыгында “МТПФ” мекемеси 14 жолу 

3180000,0 миң сомго депозиттик аукцион жарыяланган, мындан өткөрүлгөн 

аукциондордун жыйынтыгы менен 1690000,0 миң сом акча каражаты  

депозиттерге жайгаштырылган, мындан мөөнөтүнөн мурда 125000,0 миң сом 

акча каражаты кайтарылган. Жылдын аягында комерциялык банктарда 

1565000,0 миң сом акча каражаты депозиттик салымдарда катталган.  

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонддун активдери “МТПФ” 

мекемесинин эсебинде 01.01.2019-жылга – 17043121,7 миң сомду түзөт. Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун  Жекече эсепке алуу башкармалыгынын 

аналитикалык эсеби так болбогондугуна байланыштуу, Жекече эсепке алуу 

башкармалыгынын жетекчиси Ж.К. Дуйшембиеванын берген маалыматында, 

01.01.2019-жылга калган калдык 17216749,7 миң сомду түзөт. Ошондо “МТПФ” 

мекемесиндеги 01.01.2019-жылга калган калдык менен Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу 

башкармалыгындагы аналитикалык эсептин айрымасы 173627,0 миң сомду 

түздү. Ошондой эле 2019-жылы алынган инвестициялык кирешенин 

бөлүштүрүлгөн суммасы Жекече эсепке алуу башкармалыгынын жетекчиси 

Ж.К. Дуйшембиеванын берген маалыматында 2210319,4 миң сом болгон, 

“МТПФ” мекемесинин берген маалыматы боюнча бөлүштүрүүгө берилген 

инвестициялык киреше 2179757,0 миң сом. Ошондо Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу башкармалыгы менен “МТПФ” 

мекемесинин бөлүштүрүүгө болгон инвестициялык кирешенин айрымасы 

30562,4 миң сомду түздү.  Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Жекече эсепке алуу башкармалыгында аналитикалык эсепте так болбогондугуна 

байланыштуу, 2020-жылдын 1-январына карата калган калдыктын айрымасы 

1280350,5 миң сом акча каражатын түздү. Аталган 1280350,5 миң сом акча 

каражатын, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу 

башкармалыгынын аналитикалык эсебинде кем болгондугуна байланыштуу, 

эсепке алып тактоого жатат.  

Социалдык фондунун Резервдик фонду 
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Социалдык фондунун Резервдик фондунун 01.01.2019-жылга эсепте 

калган калдык 729810,7 миң сомду түздү. 

2019-жылы аудит мезгил аралыгында Социалдык фондунун Резервдик 

фондунун эсебине түшкөн акча каражаттарынын эсебинен 6349,0 миң сомго 

пландаштырылып 5848,0 миң сом акча каражаты жардамга муктаж болгон 

жарандарга кайрымдуулук жардам иретинде чыгымдалган.  

2019-жылы Социалдык фондунун Резервдик фондунун “Айыл Банк” 

ААКсындагы эсебинен жана мекеменин кассасынан чыгымдалган акча 

каражаттарына аудит жүргүзгөндө төмөндөгүлөр аныкталды:  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын 2019-

жылдын 25-февралындагы №15 токтомунун негизинде, Социалдык 

адилеттүүлүктүн бир айлыгынын алкагында, өзгөчө колдоого муктаж аз камсыз 

болгон улгайган жарандарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 

адамдарга кайрымдуулук жардам көрсөтүү катары, Социалдык фондунун 

Резервдик фондунун эсебинен 90,0 миң сом акча каражатын Коомдук 

бирикмелердин эсебине кайрымдуулук жардам катары которуп берген.   

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын 2019-

жылдын 23-апрелиндеги №33 токтомунун негизинде, Улуу Ата Мекендик согуш 

Жеңишинин 74 жылдыгын майрамдоого карата согуштун жана ооруктун 

ардагерлери менен жолугушууларды өткөрүп, аларга материалдык жактан 

колдоо көрсөтүү максатында, кайрымдуулук жардамын сурап кайрылган 

коомдук бирикмелерге кайрымдуулук көрсөтүү максатында, 514,0 миң сом акча 

каражатын Коомдук бирикмелердин эсебине которуп берген. Ошондой эле, 

жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун негизинде, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун район, шаардык башкармалыктарынан пенсия алып 

жаткан согуштун ардагерлерине 5,0 миң сомдон 2116,0 миң сом акча каражатын 

которуп берип, ардагерлерге кайрымдуулук жардам катары таркатылып 

берилген. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын 2019-

жылдын 30-майындагы №40 токтомунун негизинде, 1-июнь - Балдарды 

коргоонун эл аралык күнүнө карата кайрымдуулук жардам көрсөтүү максатында 

коомдук бирикмелерге 300,0 миң сом акча каражатын Коомдук бирикмелердин 

эсебине которуп берген. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын 2019-

жылдын 30-сентябрындагы №67 токтомунун негизинде “1-октябрь Улгайган 

адамдардын эл аралык күнүн” белгилөө иш-аракетине байланыштуу, улгайган 

адамдар майыптар менен жолугушууларды өткөрүп, аларга материалдык жактан 

колдоо көрсөтүү максатында кайрымдуулук жардамын сурап кайрылган 

коомдук бирикмелерге кайрымдуулук көрсөтүү максатында, 430,0 миң сом акча 

каражатын Коомдук бирикмелердин эсебине которуп берген. Ошондой эле, 

жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун негизинде Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун район, шаардык башкармалыктарынан пенсия алып 

жаткан улгайган адамдар менен майыптарга колдоо көрсөтүү иретинде 1440,0 
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миң сом акча каражатын которуп берип улгайган адамдар менен майыптарга 

кайрымдуулук жардам катары таратылып берилген. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун башкармасынын 2019-

жылдын 28-ноябрындагы №87 токтомунун негизинде “3-декабрь Майыптардын 

эл аралык күнүн” өткөрүүгө байланыштуу, майыптарга материалдык жактан 

колдоо көрсөтүү максатында кайрымдуулук жардамын сурап кайрылган 

Коомдук бирикмелерге кайрымдуулук көрсөтүү максатында, 370,0 миң сом акча 

каражатын Коомдук бирикмелердин эсебине которуп берген. Ошондой эле, 

жогоруда көрсөтүлгөн токтомдун негизинде, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун район, шаардык башкармалыктарынын пенсия алып 

жаткан майыптарга колдоо көрсөтүү иретинде 232,0 миң сом акча каражатын 

которуп берип, майыптарга кайрымдуулук жардам катары таратылып берилген. 

Жүргүзүлгөн аудит учурунда Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун Резервдик фондунун “Айыл Банк” ААКсындагы эсебине аудит мезгил 

аралыгында жүргүзүлгөн акча каражатынын жүгүртүлүшүнө аудит жүргүзгөндө 

5423,0 миң сом которуу жолу менен жүгүртүү жүргүзүлгөн, ошол которулган 

акча каражатынын эсебинен Социалдык фондунун район шаардык 

башкармалыктарынан 485,0 миң сом акча каражатын иштетилбей калгандыгына 

байланыштуу, Социалдык фондунун Резервдик фондунун эсебине кайтарып 

которуп берген жана мекеменин кассасына банктык чек аркылуу 926,0 миң 

сомдук накталай акча каражаты берилген,  мындан 2019-жылдын 30-октябрында 

16,0 миң сом акча каражаты иштетилбей калгандыгына байланыштуу банктагы 

эсепке кайтарылган. Ошентип, Социалдык фондунун Резервдик фондунун 

кассасынан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 4-октябры 

№718 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын экономикасында 

накта акчалай эмес эсептешүүгө өтүү  боюнча чараларды күчөтүү жөнүндө” жана 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы 

№ 420/21/4 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында накталай эмес 

эсептешүүлөр жөнүндө” Жобонун тартибин сактабастан туруп, мекеменин 

кассасынан 910,0 миң сомдук акча каражатын чыгымдаган. Банкттан жана 

кассадан кеткен чыгымдар бардыгы болуп 5848,0 миң сомду түздү. 

Жогоруда көрсөтүлгөн акча каражаттары Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу 

боюнча Байкоочу Кеңешинин 26.06.2014-жылындагы №4 чечими менен 

бекитилген “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Резервдик фонду 

жөнүндө” Жобонун 6-пунктунун 3-абзацынын негизинде, ардагерлерге жана 

мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга материалдык жардам берилген.  

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Резервдик фонду 

жөнүндө” Жобо, Мамлекеттик социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча 

Байкоочу Кеңешинин 2014-жылдын 26-июнь айынды №4 чечими менен 

бекитилген. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Башкармалыгынын 2014-жылдын 24-январында №6 токтому менен 

жактырылган. 

Жобонун 6-пунктунун 3-абзацында; 
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- кайрымдуулук иш-чараларын (кары-картаңдар интернат үйлөрүнө, 

боорукердик фондуларына, жергиликтүү коомчулукка) жана башка калкка 

социалдык жактан коргоо жаатында иш алып барган жана мамлекеттик 

программалардын алкагында жүргүзүлгөн иш чараларды каржылоого. 

2019-жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Резервдик фондунан, “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Резервдик фонду жөнүндө” Жобонун негизинде  Коомдук бирикмелерге жана 

муктаж болгон жарандарга 5848,0 миң сом акча каражаты Коомдук 

бирикмелерге жана уюмдарга берилген. 

Өнүктүрүү Фондунун каражатынын пайдаланышы.  

Өнүктүрүү фондунун каражаттары Социалдык фонддун материалдык-

техникалык базасын  өнүктүрүүгө жана чыңдоого, кызматкерлерди материалдык 

жактан сыйлоого жана социалдык жактан коргоого, келишимдик шарттарда 

юридикалык жана жеке жактарга көрсөткөн кызматы үчүн төлөөгө, зайым берүү 

тартиби жөнүндө жоболорго ылайык зайымдарды берүүгө, Социалдык фонддун 

кызматкерлерин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо боюнча 

окууларды, семинарларды, конференцияларды уюштурууга жана өткөрүүгө, 

жалпыга маалымдоо каражаттарында консультациялык, агитациялык, жарнама 

материалдарын чыгаруу боюнча чыгымдарды каржылоого, гезит жана 

журналдарга жазылууга, зарыл болгон адабияттарды жана жарнама щиттерин 

сатып алууга, мамлекеттик майрамдарды жана башка мааракелик даталарды 

майрамдоо менен байланышкан социалдык-маданий иш-чараларды ошондой эле 

кайрымдуулук максатында өткөрүлгөн жана Мамлекеттик программалардын 

алкагында өткөрүлгөн иш-чараларды  өткөрүүгө, өтө муктаж пенсионерлерге 

жана майыптарга даректик колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле жатак үйлөргө, 

кайрымдуулук фонддорго жана башка калкты социалдык жактан коргоо менен 

алектенген коомдук уюмдарга пайдаланылат.   

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Өнүктүрүү фондун 

пайдалануу тартиби” 2013-жылдын 12 августундагы №104 Социалдык фонддун 

Башкармасынын токтому менен жактырылган жана Мамлекеттик социалдык 

камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңештин 2014-жылдын 17-

февралындагы №2 чечими менен бекитилген. Өнүктүрүү фондунун булактары 

төмөнкүлөр: 

- Социалдык фонддун региондук органдарынын атайын эсептерине 

түшкөн “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына ылайык камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү 

жана төлөө тартибин жана мөөнөтүн бузгандыгы үчүн камсыздандыруу 

төгүмдөрүн төлөөчүлөрдөн өндүрүлгөн туумдардын жана айыптардын жалпы 

суммасынан  100 % өлчөмүндө каражаттардан.    

- Төлөөчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү, туумдары жана айыптары 

боюнча карыздарын жоюу боюнча өзара эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө 

өндүрүлгөн туумдардын жана айыптардын жүз пайызы Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун төрагасынын буйругу боюнча 



21 
 

борбордук аппараттын топтоо эсебинен Өнүктүрүү фондунун эсебине 

которулат; 

- юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу финансылык жардамдары, 

гранттары;  

- Өнүктүрүү фондун каражаттарынын эсебинен сатылып алынган негизги 

каражаттарды сатуудан түшкөн каражаттар. 

Туумдардан жана айыптардан түшкөн 100 пайыз өлчөмүндө өнүктүрүү 

фондунун каражаттары төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт:  

- 100 % (1/2) 50 % өлчөмүндө каражаттар Социалдык фонддун Борбордук 

аппаратынын өнүктүрүү фондунун эсебине которулат;   

- 100 % (1/2) 50 % өлчөмүндө каражаттар Социалдык фонддун  региондук 

органдарынын учурдагы эсебине которулат. 

Өнүктүрүү фондунун каражаттары, чыгымдардын бекитилген сметасына 

ылайык пайдаланылат. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

Өнүктүрүү фондунун чыгымдарынын сметасы боюнча 2019-жылга 20000,0 миң 

сом каралган. Өнүктүрүү фондунун каражаттарынын жыл башындагы калдыгы 

6361,8 миң сом. 24855,0 миң сомго кредиттер ачылган, кассалык чыгымдар 

19997,7 миң сомду түздү, чыныгы чыгымдар – 20012,5 миң сом. 2020-жылдын  

1-январына карата КРСФ ӨФ каражаттарынын калдыгы 11219,0 миң сомду 

түздү. 

“Эмгек акы” беренеси боюнча 15276,2 миң сом сметада бекитилген, 

18868,6 миң сомго каралган,  кассалык чыгымдар 15274,0 миң сомго жана накта 

чыгымдар 15299,7 миң сомду түздү. Кассалык чыгашага салыштырмалуу 

чыныгы чыгаша 25,7 миң сомго көп болгон. Аудит мезгил аралыгында чыныгы 

чыгаша 15299,7 миң сомду түздү, алар:  

- бир жолку сыйлыктар - 5007,3 миң сом; 

- жол кире жана тамак ашты жарым жартылай компенсациялоо – 7360,7 

миң сом; 

- бир жолку материалдык жардам -1206,8 миң сом; 

- жетекчиликке чейрек сайын жана жыл жыйынтыгына сый акы -1160,2 

миң сом;  

- кыргыз тилин билгендиги үчүн -565,1 миң сом. 

“Социалдык фондго төгүмдөрдү чегерүү” беренеси боюнча 2635,4 миң 

сомго каржыланган, кассалык жана чыныгы чыгымдар 2635,4 миң сомду түздү. 

“Жана башка транспорт кызматын көрсөтүү” беренеси боюнча 351,0 миң 

сомго каржыланган, кассалык 350,0 миң сомду жана накта чыгым 329,0 миң 

сомду түздү, чыныгы чыгашага салыштырмалуу кассалык чыгаша 21,7 миң 

сомго көп болгон, 

“Башка кызмат көрсөтүүнү сатып алуу” беренеси боюнча 3000,0 миң сомго 

каржыланган, кассалык чыгым 1737,6 миң сомду жана  накта чыгым 1749,4 миң 

сомду түздү, кассалык чыгашага салыштырмалуу накта чыгаша 11,9 миң сомго 

көп болгон. 
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Жыл башында чыгымдар сметасын түзүүдө “Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Өнүктүрүү фондун пайдалануу” тартибинин 4.1.1- 

пункттарына акча каражат толук каралган эмес, же Социалдык фонддун 

материалдык-техникалык базасын  өнүктүрүүгө жана чыңдоого акча каражаты 

каралбастан, бекитилген акча каражатынын 75,9 %ын же 18868,6 миң сом акча 

каражатын “Эмгек акы” беренесине жана 3254,8 миң сом “Соцфондго чегерүү” 

беренесине, жалпысы 89,0%ын же 22129,4 миң сом акча каражатын “Эмгек акы” 

жана “Соцфондго чегерүү” беренелерине каралган.   

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

Өнүктүрүү фондунун чыгымдарынын иштетилишине аудит жүргүзгөндө 

төмөндөгүлөр аныкталды: 

2019-жыл ичинде төлөм баракчасынын негизинде 377,8 миң сом акча 

каражатын КММ (күйүү майлоочу майлар) чыгымдарын өндүрүү үчүн деп, 

КРСФдагы кызматтык автоунааларынын ашыкча чыгымдарын толуктоо 

максатында ӨФ каражаттарынын эсебинен АЧ (административдик чарба) 

эсебине которуп берген. КР Социалдык фондунун Өнүктүрүү фондунда 2019-

жылга чыгымдар сметасында башка автоунаалар үчүн акча каражаты каралган, 

бирок мекеменин кызматтык автоунаалыры үчүн КММ акча каражаты каралган 

эмес. 

2019-жылдын 19-июлунда Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун Төрагасы М.Э. Ирсалиевдин №203-п буйругу менен 58 жаштагы 

экинчи топтогу майып Д.Ш. Бейшеналиевге материалдык жардам иретинде 10,0 

миң сом көрсөтүлгөн. Жогорудагы буйруктун негизинде Д.Ш. Бейшеналиевге 

материалдык жардам катары 2019-жылдын 19-июлунда №5320 сандуу төлөм 

баракчасы менен Д.Ш. Бейшеналиевдин жеке эсебине 10,0 миң сом акча 

каражаты которулуп берилген. 

2019-жылдын 19-июлунда Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун Төрагасы М.Э. Ирсалиевдин №204-б буйругу менен, 37 жаштагы 

Апрель элдик революциясынын баатыры К.К. Медетбаевге материалдык жардам 

иретинде 10,0 миң сом көрсөтүлгөн. Жогорудагы буйруктун негизинде, К.К. 

Медетбаевге материалдык жардам катары 2019-жылдын 19-июлунда №5321 

төлөм тапшырмасынын негизинде, К.К. Медетбаевдин жеке эсебине 10,0 миң 

сом акча каражаты которулуп берилген. 

2019-жылдын 7-августунда Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун төрагасы М.Э. Ирсалиевдин №220-б буйругу менен, “Курман айт” 

майрамына карата мекеменин кызматкерлерин 3750 сомдон сый акы менен 

сыйлаган, мындан сырткары,  2019-жылдын 14-августундагы №227-б буйругу 

менен, мекеменин кызматкерлерине 6,0 миң сомдон материалдык жардам 

көрсөтүлгөн.   

2019-жылдын 13-ноябрында Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун төрагасы М.Э. Ирсалиевдин №312-б буйругу менен, КРСФнын кенже 

тейлөөчүсү  К.Рыскуловага материалдык жардам иретинде 10,0 миң сом 

көрсөтүлгөн. Жогорудагы буйруктун негизинде, К. Рыскуловага материалдык 

жардам катары 2019-жылдын 13-ноябрында №8069 төлөм тапшырмасынын 
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негизинде К. Рыскулованын жеке эсебине 10,0 миң сом акча каражаты которулуп 

берилген.  

2019-жылдын 30-декабрында Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун төрагасы М.Э. Ирсалиевдин №370-б буйругу менен мекеменин 

айдоочусу Н. Жумабековго материалдык жардам иретинде 10,0 миң сом 

көрсөтүлгөн. Жогорудагы буйруктун негизинде, Н. Жумабековго материалдык 

жардам катары 2019-жылдын 30-декабрында №9079 төлөм тапшырмасынын 

негизинде, Н. Жумабековдун жеке эсебине 10,0 миң сом акча каражаты  

которулуп берилген.   

Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Өнүктүрүү фондунун кассасында 2019-жылдын 1-январына карата калдык 

калган эмес, жыл ичинде 423,6 миң сомдук накталай акча каражаты кириштелип, 

423,6 миң сом акча каражаты чыгышталган, жылдын аягына КРСФнуын 

Өнүктүрүү фондунун кассасында акча каражатынын калдыгы калган эмес. 

2019-жыл ичиндеги 423,6 миң сомдук чыгымдар чыгымдалган, алар: 

- 15,4 миң сом акча каражаты эмгек акы катары төлөм жүргүзүлгөн, 

- 176,0 миң сом акча каражаты бир жолку берилүүчү жөлөк пул, 

- 232,2 миң сом акча каражаты, арыз менен кайрылган материалдык абалы 

оор болгон жарандарга материалдык жардам иретинде берилген.  

2013-жылдын 12-августундагы №104 Социалдык фонддун 

Башкармасынын токтому менен жактырылган жана Мамлекеттик социалдык 

камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңештин 2014-жылдын 17-

февралындагы №2 чечими менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Өнүктүрүү фондун пайдалануу тартибинин” 4.1.2- 

пункттунун д) бөлүмчөсүнө , Социалдык фонддун кызматчыларынын күнүмдүк 

тамак–аш чыгымдарын компенсациялоого ар бир жумуш күнү үчүн 150 сомдон 

бир жылга 6440,9 миң сом чыгымдалган. 

Тамак-аш үчүн ар бир күнгө  чыгымдалган 150 сомго талдоо жүргүзгөндө, 

төмөндөгүдөй болуп чыкты: 

Бекитилген тартиптин 4.1.2 пункттунун д) бөлүмчөсүндө тамак–аш 

чыгымдарын бир айлык жашоо минимумунун  60% чыгымын компенсациялайт 

деп көрсөтүлгөн. Бирок, 106,86 сомдун ордуна 150 сом, же 43,14 сомго ашыкча 

төлөм жүргүзүлгөн, ошондо 252 жумуш күнү үчүн 177 кызматчыга бир жылда 

1924,2 миң сомго ашыкча төлөм жүргүзүлгөн. 

Ошондой эле, Окуу борборунун 11 кызматчысына 119,6 миң сомго, 

баардыгы болуп 2043,8 миң сомго төлөм жүргүзүлгөн. 

Мындан тышкары, Өнүктүрүү фондунун эсебинен, Мамлекеттик топтомо 

пенсиялык фондунун кызматчыларына каралбаган сый акы жана күнүмдүк 

тамак–аш чыгымдарын компенсациялоого ар бир жумуш күнү үчүн 150 сомдон 

бир жылга 6440,9 миң сом чыгымдалган.  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун административдик 

башкаруу чыгымы  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2019-жылга жалпы күтүүгө 

№ 2 форма “Чыгымдардын сметасынын аткарылышы тууралуу бюджеттик 
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каражаттар боюнча отчету” бир жылга чыгымдардын сметасы 870920,9 миң 

сомго бекитилген жана отчеттук мезгилде эске алуу тактоо сметасы боюнча  

такталып, ачык кредит 849430,0 миң сомго ачылып, кассалык чыгымдар 

851747,9 миң сомго чыгымдалып, чыныгы иш жүзүндөгү чыгымдар 860384,2 

миң сомго чыгышталган. 

Банктык жана кассалык операциялар 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратында 

аудит мезгил аралыгында Топтомо эсебинин кыймылы боюнча кириштөө, 

чыгыштоо жана башка өндүрүштүк операцияларды “Айыл Банк” ачык 

акционердик коому ортосунда келишим түзүлүп накталай жана накталай эмес 

эсептешүүлөрдү келишимге ылайык берилүүчү өтүнмөнүн негизинде 

белгиленген формада жүргүзүшкөн.   

2019-жылдын 1-январына карата акча каражатынын калдыгы 1797764,9 

миң сом калган. 2019-жыл ичинде аталган эсебинен 53896187,5 миң сом акча 

каражаты келип түшкөн, анын ичинен, 53118478,3 миң сом акча каражаты 

чыгымдалган, 2020-жылдын 1-январына карата  калдык 2575474,1 миң сомду  

түзөт. Ошондой эле Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 3 валюталык 

эсебинде жылдын башында жана жыл аягында калдык калган эмес.  

Административдик чыгымдар боюнча Банктык операциялар: 2019-жылы 

мекеменин кызматкерлеринин айлык акысын которуу жолдору менен “Айыл 

Банк” ачык акционердик коому аркылуу келишим түзүлүп накталай эмес 

эсептешүүлөрдү келишимге ылайык берилүүчү өтүнмөнүн негизинде 

белгиленген формада жүргүзүлгөн жана кызматкерлердин айлык акысын 

эсептешүү картасына  2019-жылы 70037,7 миң сом акча каражаты которулган. 

Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын Бюджеттик эсеби киреше 

жана чыгаша акча каражаттарын которуу жана бухгалтердик эсепке алуу 

баштапкы тастыктоочу документтердин негизинде, накталай эмес 

эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн жарандарды тейлөө алыш-бериш эсеби 

“Айыл-Банк” ачык акционердик коомдук  банкында жалпы 3 эсептешүү счеттору 

ачылган. 

2019-жылы 1-январына утурумдук счетунда акча каражатынын калдыгы 

3660,9 миң сом калган. 2019-жыл ичинде аталган эсепке 159301,2 миң сом акча 

каражаты келип түшкөн, анын ичинен, 161090,9 миң сом акча каражаты 

чыгымдалып, 2020-жылдын 1-январына карата  калдык 1871,3 миң сомду  түздү.  

2019-жылы 1-январына административдик чыгымдар эсебинде акча 

каражатынын калдыгы 411,3 миң сом калган. 2019-жыл ичинде аталган эсеке 

858029,7 миң сом акча каражаты келип түшкөн, анын ичинен, 858441,0 миң сом 

акча каражаты чыгымдалып, 2020-жылдын 1-январына карата  калдык калган 

эмес.  

2019-жылы 1-январына Займдардын фондунун эсебинде акча 

каражатынын калдыгы 805,0 миң сом калган. 2019-жыл ичинде аталган эсеп 

счетуна 8506,3 миң сом акча каражаты келип түшкөн, анын ичинен, 8805,2 миң 

сом акча каражаты чыгымдалып, 2020-жылдын 1-январына карата  калдык 506,2 

миң сомду  түздү.  
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Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду менен “ДОС ТЭК ГРУПП” 

ЖЧКсынын ортосунда 2018-жылдын 24-декабрында “Маалыматтык коопсуздук 

ViPNet 4.x.программалык комплексин техникалык колдоо боюнча” кызмат 

көрсөтүү үчүн 12431,4 миң сомго келишим түзүлгөн. Түзүлгөн келишимдин 8.1 

пунктунда келишимдин мөөнөтү кол коюлган күндөн тартып бир жылга 2019-

жылдын 31-декабрына чейин күчүндө. 2019-жылдын 25-декабрында №5487 

төлөө тапшырмасы менен “Дос ТекГрупп” ЖЧК эсеп счётуна программаны 

сатып алуу үчүн акча каражаты которулуп берилген.   

2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун башкармалыгы “Маалыматтык коопсуздук ViPNet 4.x. программалык 

комплексин техникалык колдоо боюнча” кызмат көрсөтүү программасын сатып 

алуу үчүн, өткөрүлгөн мамлекеттик сатып алуу конкурсунун негизинде жана 

түзүлгөн келишимде каралган акча каражатын бөлүп берүү жагы 

административдик чыгымдар каражатынан №14 токтому менен пландоо жана 

административдик эсеп бөлүмүнө бөлүп берүү жагы милдеттендирет. 

Экинчи келишимдин мөөнөтү бүтө электе, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фонду менен “ДОС ТЭК ГРУПП” ЖЧКсы ортосунда 2019-жылдын 

23-апрелинде “Маалыматтык коопсуздук ViPNet 4.x.программалык комплексин 

техникалык кеңейтүү боюнча” кызмат көрсөтүү үчүн 14095,1 миң сомго 

келишим түзүлгөн. Түзүлгөн келишимдин 7.1 пунктунда келишимдин мөөнөтү 

кол коюлган күндөн тартып бир жылга чейин күчүндө. 2019-жылдын 29-

апрелинде №2877 төлөө тапшырмасы менен “Дос ТекГрупп” ЖЧКсынын 

эсебине программаны сатып алуу үчүн которулуп берилген. Бул жогорудагы 

декабрь айында сатып алган программаны бир жылга 2019-жылдын 31-

декабрына чейин КРСФнун эсебин коргойт деп сатып алынган.  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

касса эшиги жана терезеси тордолгон, сигнализация жана видео байкоо 

орнотулган, бухгалтериянын бөлмөсүндө өзүнчө жайда жайгашкан. Имаратка 

күзөт жүргүзүлөт. Накталай акчалар банктык төлөмдөр аркылуу жүргүзүлөт, 

акча тууралуу документтер сейфте сакталат. Кассалык китептер компьютерде 

автоматташтырылган, кассалык отчеттор ай сайын түзүлөт.  

Материалдык-жооптуу кассирдин жоопкерчилигиндеги кассада накталай 

акча каражаттарын текшерүү учурунда 2020-жылдын 14-майына карата 

жетишпеген же ашыкча суммадагы акча каражаты аныкталган эмес. 

01.01.2019-жылдан тартып 31.12.2019-жылга чейинки мезгил аралыгында 

“Айыл Банк” ААКсынан алынган накталай акча каражаттары өз убагында 

кириштелген, башка келип түшүүлөр болгон эмес. 01.01.2020-жылга карата 

кассада калдык калган эмес.  

Эмгек акы жана башка төлөөлөр  

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун штаттык бирдиги 

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд” жөнүндөгү 2004-жылдын 2-

августундагы №103 Мыйзамынын 9-беренесине ылайык, Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фонд Башкармасынын Төргасы М.Э.Ирсалиев 
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2019-жылдын 1-январына карата 147 штаттык бирдикти жана 7 ТТК жана 23 КТК 

штаттык бирдик бекитилген.  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

штаттык бирдигин түзүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 

22-августтундагы “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, 

адиминстрациялык ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын 

штаттык санынын чеги жөнүндө” №473 токтомунун 4-тиркемесинин 

нормативдик структурасы сакталбастан бекиткен. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

бекитилген штаттык бирдигинде 41 жетекчилик курамын, 60 башкы адис жана 

46 жетектөөчү адисин бекиткен. 4-тиркеменин нормативдик структурасына 

ылайык 147 штаттык бирдиктин 37 штаттык бирдиги жетекчилик курамды, 44 

штаттык бирдиги башкы адистик курамды, 44 бирдик жетектөөчү адистик 

курамды жана 22 штаттык бирдиги 1-категориядагы адистик курамы болуш 

керек эле, бирок, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук 

аппараты КРӨнүн 2011-жылдын 22-августундагы №473 токтомунун 4-

тиркемесин бузуп 22 штаттык 1-категориядагы адистик курамдын ордуна, 4 

жетекчилик курамдан, 16 башкы адистик курамдан, 2 жетектөөчү адистик 

курамдан ашыкча бекитишкен. 

01.01.2019-жылга карата бекитилген штаттык түзүмгө ылайык Борбордук 

аппаратынын кызматкерлеринин саны 177 бирдикти түздү. Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жылдын 11-майындагы №40 

токтомуна ылайык, Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

кызматкерлеринин эмгек акысы, кызмат ордуна ылайык, 2019-жылга бюджетти 

түзүүдө 12 айлык эмгек акы, 4 эмгек акы ченеминде чейректик сый акы, жыл 

жыйынтыгы менен төлөнүүчү 13- эмгек акы жана эки айлык эмгек акы 

өлчөмүндө кызматчыларга эмгек өргүүгө чыкканда ден соолугун чыңдоо үчүн 

төлөнүүчү жөлөкпул ченеминде, эмгек акы фондун эсептөөдө 86694,1 мин сом 

бекитилген. “Социалдык фондго чегерүү” беренесине 15099,4 миң сом 

бекитилген.  

2019-жылга бекитилген бюджеттин түзүлүшүнө талдоо жүргүзгөндө, 

Социалдык фондунун 4 мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомуна 

ылайык 12 айлык эмгек акы, эки айлык эмгек акы өлчөмүндө кызматчыларга 

эмгек өргүүгө чыкканда ден соолугун чыңдоо үчүн төлөнүүчү жөлөкпул 

ченеминде, эмгек акы фондун эсептөөдө 1963,4 мин сомду түзөт жана    

Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 173 штаттык кызматкеринин 

эмгек акысы, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жылдын 11-

майындагы №40 токтомуна ылайык, 2019-жылга бюджетти түзүүдө 12 айлык 

эмгек акы, 4 эмгек акы ченеминде чейректик сый акы, жыл жыйынтыгы менен 

төлөнүүчү 13- эмгек акы жана эки айлык эмгек акы өлчөмүндө кызматчыларга 

эмгек өргүүгө чыкканда ден соолугун чыңдоо үчүн төлөнүүчү жөлөкпул 

ченеминде, эмгек акы фонду 77386,9 миң сомду түзөт, бардыгы болуп 177 
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штаттык бирдикке  79349,4 миң сом түзүүнүн ордуна 86694,1 миң сомго түзүлүп 

бекитилген, чыныгы чыгым 79349,4 миң сомду түзгөн.  

Эмгек акы беренесинин туура эсептелинишине жана төлөнүшүнө аудит 

жүргүзгөндө төмөндөгү кетирилген кемчиликтер аныкталды: 

2019-жылдын 4-мартында Каржы башкармалыгынын башкы адиси 

Абышева В.К. 2019-жылдын 4-апрелинен тартып 2020-жылдын 4-апрелине 

чейинки мезгили үчүн 2019-жылдын мартынан тартып 17-апрелин кошуп 

эсептеп 36 календарлык күн мөөнөтү менен ден соолугун чыңдоо үчүн 2 айлык 

кызмат акысынын өлчөмүндө жөлөкпул төлөп берүү менен эмгек өргүү 

берилген, бирок В.Абышевага Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 

116-беренесин бузуп, иштебеген мезгили үчүн эмгек өргүү берилген. 

 2019-жылдын 2-июлунда Ички аудит башкармалыгынын жетектөөчү 

адиси Орозов Э.З. 2018-жылдын 24-октябрынан тартып 2019-жылдын 24-

октябрына чейинки иштеген мезгили үчүн 36 календарлык күн мөөнөтү менен 

эмгек өргүү жана ден соолугун чыңдоо үчүн 2 айлык кызмат акы өлчөмүндө 

жөлөкпул төлөп берүү менен эмгек өргүү берилип, андан кийин өз каалоосу 

менен Социалдык фондунун Төрагасы М.Ирсалиевдин №24- буйругу менен 

ээлеген кызматынан бошотулган. Буйруктун негизинде Э.Орозовго 36 

календарлык күнүнө 27707,95 сом, 36580 сом ден соолугун чыңдоо үчүн 2 айлык 

кызмат акысынын өлчөмүндө жөлөкпул, бардыгы болуп 64287,95 сом эсептеп 

төлөп берилген. Жумуштан өз каалосу менен бошогон Э.Орозовго, чыныгы 

иштеген айларына 21 календарлык күнгө 16162,97 сом компенсация төлөш керек 

болчу (769,66*21=16162,97), бирок Э.Орозовго иштебеген мезгил аралыгына 

эсептеп, 48124,98 сом ашыкча төлөм жүргүзүлгөн.   

2019-жылдын 2-июлунда Ички аудит башкармалыгынын жетектөөчү 

адиси Ашубаев К.А. 2018-жылдын 23-сентябрынан тартып 2019-жылдын 23-

сентябрына чейинки иштеген мезгили үчүн 36 календарлык күн мөөнөтү менен 

эмгек өргүү жана ден соолугун чыңдоо үчүн 2 айлык кызмат акы өлчөмүндө 

жөлөкпул төлөп берүү менен эмгек өргүү берилип, андан кийин өз каалоосу 

менен Социалдык фондунун Төрагасы М.Ирсалиевдин №23 буйругу менен 

ээлеген кызматынан бошотулган. Буйруктун негизинде К.Ашубаевге 36 

календарлык күнүнө 31779,82 сом, 36580 сом ден соолугун чыңдоо үчүн 2 айлык 

кызмат акысынын өлчөмүндө жөлөкпул, бардыгы болуп 68359,82 сом эсептеп 

төлөнүп берилген. Жумуштан өз каалоосу менен бошогон К.Ашубаевге, чыныгы 

иштеген айларына 27 календарлык күнгө 23834,86 сом компенсация төлөш керек 

болчу (882,77*27=23834,86), бирок К. Ашубаевге иштебеген мезгил аралыгына 

эсептеп, 44524,96 төлөм ашыкча төлөм жүргүзүлгөн. 

Ошондой эле “Социалдык фондго чегерүү” беренесине 12234,8 миң сом 

эсептөөнүн ордуна 15099,4 миң сом эсептелген. “Социалдык фондго чегерүү” 

беренесине 2864,6 миң сомго ашыкча эсептеп бюджетти бекиткен (15099,4-

12234,8=2864,6). Бирок, “Социалдык фондго чегерүү” беренеси боюнча чыныгы 

чыгым 12234,8 миң сомго жүргүзүлгөн. 

Кызматчылар эмгек өргүүгө чыкканда ден соолугун чыңдоо үчүн эки 

айлык эмгек акы өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан, Кыргыз Республикасынын 
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2008-жылдын 17-октябрындагы №230 Салык Кодексинин 167-беренесине 

ылайык киреше салыгы салынбаганын жана Кыргыз Республикасынын 1994-

жылдын 24-январындагы №8 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

жөнүндөгү” Мыйзамынын 12-беренесине ылайык эки айлык эмгек акы 

өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан социалдык камсыздандыруу акысы 

эсептелбейт жана кармалбайт, бирок кызматчылар эмгек өргүүгө чыкканда ден 

соолугун чыңдоо үчүн эки айлык эмгек акы өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан 

киреше  салыгы жана социалдык камсыздандыруу акысы кармалган. 

Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Төрагасы М. Ирсалиевдин 2018-жылдын 26-ноябрындагы №427-п буйругу 

менен Борбордук аппаратта акча каражаттарын рационалдуу колдонуу жана 

административдик чыгашаларды жөнгө салуу максатында Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондусунун Борбордук аппаратында башкаруу 

жетекчиликке жана жоопкерчиликтүү кызматкерлерине ай сайын уюлдук 

бирдик үчүн №1 тиркемеге ылайык 30,0 миң сомдон мекеменин эсебинен 

бекитилген. №1 тиркемеге ылайык Төрага өзүнө ай сайын 7,0 миң сомдон бир 

жылга 84,0 миң сом, 3 орун басарларына 3,0 миң сомдон бир жылга 108,0 миң 

сом, Аппарат жетекчиге 3,0 миң сомдон бир жылга 36,0 миң сом, Төраганын 

жардамчысына 1,0 миң сомдон бир жылга 12 миң сом, 18 бөлүмдүн 

жетекчилерине 0,5 миң сомдон бир жылга 108,0 миң сом, 4 сектор башчыларына 

0,3 миң сомдон бир жылга 34,8 миң сом каралып, бардыгы болуп 382,8 миң сом 

акча каражаты төлөнүп берилген.  Ошол эле учурда Социалдык фондунун 

каражатын уюлдук бирдик үчүн туура жана үнөмдүү чыгымдоого төлөө тартиби 

иштелип чыккан эмес. 

Негизги каражаттарды жана товардык-материалдык 

баалуулуктардын  кыймылы 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук 

аппаратындагы каражаттарды жана товардык материалдык баалуулуктарды 

2019-жылдын 31-декабрына карата бардыгына инвентаризация, КРСФ аппарат 

жетекчиси А.Байдылдаевдин 2019-жылдын 20-декабрындагы №356-п сандуу 

буйругунун негизинде, Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык 

баалуулуктардын (мындан ары-ТМБ) 2019-жылдын 31-декабрына карата калган 

калдыктарынын бардыгына инвентаризация жүргүзүлгөн. Жүргүзүлгөн 

инвентаризациянын жыйынтыгында жетишпестик же ашыкча баалуулуктар 

аныкталган эмес. Учеттук тактыкта жабдуулардын баланстык наркы боюнча 

негизги фонддун баасы  181285,3  миң сом, анын ичинен: имараттар жана 

курулуштар 74169,0 миң сом, компьютердик жабдуулар жана программа менен 

камсыз кылуулар – 60615,0 миң сом, кеңсе жабдуулары– 21842,2 миң сом, тез 

жешилүүчү буюмдар (МБП) -20635,0 миң сом, транспорттук каражаттар – 4024,1 

миң сом. 

Аудит мезгил аралыгында 8492,3 миң сомдук негизги каражаттар 

кириштелген. Аудит мезгил аралыгында эскилиги жеткен негизги каражат 

чыгышталган эмес. Сатып алынган жана башка жолдор менен келип түшкөн 

каражаттар өз убагында кириштелип турган. 
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Аудит мезгил аралыгында “Чарбалык материалдар жана концеляриялык 

товарлар” беренесинде жыл башында 3791,7 миң сом калдык калган, жыл 

аягында 3009,2 миң сомдук калдык калган.  

2019-жыл ичинде. Материалдык отчеттор 1С программасын колдонуу 

менен өз маалында түзүп турат. 

Берилген отчеттук маалыматтар боюнча 190787,5 миң сомдук негизги 

каражаттар эсепке алынган, анын ичинен, имараттар 74441,5 миң сом, эмерек 

кеңсе жабдуулар 23197,1 миң сом, компьютердик жабдыктар 67646,5 миң сом, 

тез жешилүүчү буюмдар (МБП) -21372,1 миң сом, транспорттук каражат 4130,3 

миң сом. 

Командировкалык чыгымдар 

Аудит учурунда КР Өкмөтүнүн «Командировкалык чыгымдарды жана 

аларды кайтарып берүү тартибинин нормаларын орнотуу жөнүндөгү»        2008-

жылдын 26-августундагы № 471 токтомундагы жол жүрүү, жатакана жана 

суткалык чыгымдарды төлөп берүү көрсөтүлгөн токтомго ылайык төлөмдөр 

жүргүзүлгөн.   

Социалдык фондунун кызматкерлеринин командировкалык чыгымдарын 

аудит жүргүзүү учурунда: Ашымбек уулу А. Социалдык фондун 2019-жылдын 

17-октябрындагы №120-к буйругу менен Эл аралык чакырууларга катышууга 

Орусия Федерациясына Москва шаарына 2019-жылдын 21-октябрынан 24-

октябрына чейин жөнөтүлүп, Москва шаарынан 2019-жылдын 24-октябрында 

авиа билеттин убактысы боюнча эртең менен 7 саат 40 минутада кайтып учкан, 

командировкалык чыгымдарды эсепке алууда суткалык чыгым 4,9 миң сомго 

ашыкча эсептелген. 

Ошентип чыныгы берилген бухгалтердик авансалык отчетторду аудит 

жүргүзүүдө жалпы 4,9 миң сом акча каражаты, токтомдун нормалары сакталбай 

төлөнгөн. 

Ошентип, командировкалык чыгымдардын норма боюнча сакталбай 

төлөгөн акча каражатын Социалдык фонддун бюджетинин эсебине калыбына 

келтирүүгө жатат.  

 Отчетко жооптуу адамдар менен эсептешүүлөр  

КР Социалдык фондунун борбордук аппараты ар кандай чарбалык 

муктаждыктарга сатып алууларды акча каражатын нактасыз которуу жолу менен 

конкурстун негизинде мамлекеттик сатып алууларды жеткирүүчүлөр менен 

келишимдин негизинде жүргүзүшкөн жана ошондой эле, отчет берүүгө 

милдеттүү адамдар ар кандай башка чыгымдарын бухгалтерияга жетекчинин 

бекитүүсү менен тастыктаган документтердин негизинде чыныгы чыгым 

жөнүндө өкүлчүлүк иш-чараларга накталай акча каражаты менен 108,0  миң 

сомго авансалык отчетторду тапшырышып, отчеттор түзүлгөн. 

Бирок, КР Социалдык фонду өкүлчүлүк жолугушуу талаптарын 

уюштурууда, жолугушуу кечелерге конкурс өткөрбөй накталай акча каражаты 

сарпталган. 

Транспорт каражаттарын эксплуатациялоодо автотранспорттордун 

лимиттеринин сакталышы жана коммуналдык кызматтар боюнча  
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Аудит мезгил аралыгында берилген маалыматтар боюнча Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын балансында 5 

жеңил автоунаа бар, алар: 

“Тойота Камри” үлгүсүндөгү 2012-жылы чыгарылышындагы көлөмү 2500 

м3 өлчөмүндөгү баланстык баасы 2221,5 миң сомдук 3 даана кызматтык 

автоунаа, “Тойота Камри” үлгүсүндөгү 2007-жылы чыгарылышындагы көлөмү 

2362 м3 өлчөмүндөгү баланстык баасы 713,8 миң сомдук 1 даана кызматтык 

автоунаа жана “Мицубиси-Паджеро” үлгүсүндөгү 2007-жылы 

чыгарылышындагы көлөмү 3000 м3 өлчөмүндөгү баланстык баасы 1195,1 миң 

сомдук 1 даана кызматтык автоунаа каражаты бар.  

2019-жылы ичинде конкурс аркылуу күйүүчү майды сатып алуу 

максатында “ШНОС” ЖЧК менен 2018-жылдын 17-декабрында АИ-95 

маркасындагы суммасы 906,7 миң сомго күйүүчү майды (бензин) сатып алууга 

№167 келишим түзүшкөн, иш жүзүндө 696,3 миң сомдук күйүүчү майды 

конкурстук негизде накталай эмес эсептешүү жолу менен сатып алынып, талон 

аркылуу куюлуп, жол баракчаларынын негизинде эсептен чыгарылган. 

КММдын чыгымы буйруктун жана жетекчинин бекитүүсүндөгү жол 

баракчанын негизинде чыгымдалат. КММ ай сайын автоунаанын жүгүрүүсүнө 

жараша чыгымдалган.  

Чыгымдалган күйүүчү майларды берилген жол баракчаларындагы чыныгы 

жүгүрүүсүн Кыргыз Республикасынын Т жана КМ 2015-жылдын 30-

декабрындагы №366 сандуу буйругу менен бекитилген ченемге ылайык ай сайын 

240 литр бензин чыгымдаган, көрсөтүлгөн ченемден ашыкча чыгымдоо 

аныкталган жок.    

Административдик башкаруу чыгымдар сметасынын “Транспорттук 

кызмат көрсөтүүлөр” беренеси боюнча жыл ичинде 1904,7 миң сомдук жана 

Өнүгүү фондунан 329,0 мин сомдук күйүүчү жана майлоочу майларга, 

транспортту тейлөөгө жана оңдоп түзөтүүгө (мындан ары-КММ) акча каражаты 

которулган. Андан 1025,3 миң сомдук КММ сатып алынган, запастык 

бөлүктөрдү 159,6 миң сомдук сатып алган, оңдоп түзөтүүгө 1048,8 миң сом 

сарпталган.  

КММ үчүн жыл аягына калган калдык, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Борбордук аппаратында КММка үчүн 01.01.2020-жылга 

кредитордук карызы же дебитордук карызы калган жок. 

2011-жылы КРСФ БА менен “Түндүкэлектр” ААКсынын ортосунда электр 

энергиясын камсыз кылуу тууралуу келишим түзүлгөн, келишимдин негизинде 

электр кубатын колдонулган, электр кубатын эсептөөчү прибордун 

көрсөткүчүнүн негизинде төлөм жүргүзүлгөн, аудит мезгил аралыгында 

колдонулган электр кубаты үчүн 852,9 миң сом төлөм жүргүзүлгөн, бүгүнкү 

күнгө “Түндүкэлектр” ААКсынан 01.01.2020-жылга дебитордук же кредитордук 

карыз чыккан жок. 

2010-жылы КРСФ БА менен “Бишкектеплосеть” ААКсынын ортосунда 

жылуулук энергиясын камсыз кылуу тууралуу келишим түзүлгөн, келишимдин 

негизинде жылуулук кубатын колдонулган, жылуулук кубатын эсептөөчү 
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прибордук көрсөткүчүнүн негизинде төлөм жүргүзүгөн, аудит мезгил 

аралыгында колдонулган жылуулук кубаты үчүн 896,8 миң сом төлөм 

жүргүзүлгөн, бүгүнкү күнгө “Бишкектеплосеть” ААКсынан 01.01.2020-жылга 

дебитордук же кредитордук карыз чыккан жок. 

2019-жылы КРСФ БА менен “Бишкек горводоканал” МСИнин ортосунда 

суу менен камсыз кылуу тууралуу келишим түзүлгөн, түзүлгөн келишимдин 

негизинде ичүүчү суу берилүүчү көлөмүнө жараша төлөм жүргүзүлөт, аудит 

мезгил аралыгында колдонулган ичүүчү суу үчүн 52,1 миң сомдук төлөм 

жүргүзүлгөн, бүгүнкү күнгө “Бишкек горводоканал” МСИсы 01.01.2020-жылга 

дебитордук же кредитордук карыз чыккан жок, көрсөтүлгөн ченемден ашыкча 

чыгымдоо аныкталган жок. 

2019-жылы КРСФ БА менен “Кыргызтелеком” ААКсынын ортосунда 

түзүлгөн келишимдин негизинде байланыш кызматы үчүн төлөм жүргүзүлөт, 

аудит мезгил аралыгында колдонулган байланыш кызматы үчүн 305,1 миң 

сомдук төлөм жүргүзгөн, бүгүнкү күнгө “Кыргызтелеком” ААКсынан 

дебитордук же кредитордук карыз чыккан эмес. 

2018-жылдын 19-январында КРСФ БА менен “Тазалык” МСИнин 

ортосунда таштандыларды ташуу тууралуу келишим түзүлгөн, түзүлгөн 

келишимдин негизинде таштандыларды тазалап ташыган көлөмүнө жараша 

төлөм жүргүзүлөт, аудит мезгил аралыгында көрсөткөн кызматы үчүн 105,0 миң 

сомдук төлөм жүргүзүлгөн, бүгүнкү күнгө “Тазалык” МСИсынан 01.01.2020-

жылга дебитордук же кредитордук карыз чыккан эмес. 

Ижаралык мамилелер 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун имаратынын 117,96 

чарчы метр  бош 5 бөлмөсүн 2018-жылдын 28-июлунда, Социалдык фондунун 

Аппарат жетекчиси А.К.Байдылдаев менен Чолпонкулова Ф.А. бош бөлмөлөрдү 

ижарага алып ашкана катары иштетүү тууралуу №Д-1.2-89 сандуу келишим 

түзүлгөн. 

Ф.А. Чолпонкулова КРСФ айланасында комплекстүү түшкү тамак менен 

СФ кызматкерлерин камсыз кылууга жана ай сайын таштандыларды чыгарууга 

0,5 миң сом, иштетилген электр энергиясы үчүн 1,0 миң сомдон мекеменин 

кассасына өз убагында төгүп турууга милдеттенет. 2019-жыл ичинде 

Ф.А.Чолпонкулова таштандыларды чыгаруу жана ташып кетүү кызматына 6,0 

миң сом жана электр энергиясын колдонгондугу үчүн 12,0 миң сом акча 

каражатын КРСФ БА кассасына төгүп берген. 

КРСФ БА ижара берүүдө Кыргыз Републикасынын  Өкмөтүнүн 2015-

жылдын 17-июнундагы №374 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик мүлктү 

ижарага берүүнүн тартиби жөнүндө” Жобону жана Кыргыз Республикасынын 

Экономика министирлигинин 2016-жылдын 26-январында №8 буйругу менен 

бекиткен “Колдонууга берилген Мамлекеттик курулмаларды, админстративдик 

имараттарга ижара акыны эсептөө” тарифин бузуп, СФБАнын бош имаратын 

ашкана катары колдонгон, Социалдык фондунун имараты, Кыргыз 

Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик 
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имараттар Департаментинин балансында болгондугуна байланыштуу ижара акы 

алган эмес.    

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын сакталышы 

 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72 жана башка ченемдик 

документтер боюнча, иш жүзүндө чыныгы берилген конкурстук иш кагаз 

документтердин негизинде аудит жүргүзүлдү. 

2019-жылга берилген отчеттук маалыматтар боюнча сатып алуу 

функцияларын жана мамлекеттик сатып алуулардын усулдарын жана 

контролдоо жол-жоболорун өткөрүү көзөмөлүн мамлекеттик сатып алууларды 

ишке ашыруу жоопкерчилигин, буйрук менен ар бир конкурска КР Социалдык 

фондунун аппарат жетекчиси А.К. Байдылдаев дайындалган жана Социалдык 

фондунун Материалдык техникалык жактан камсыз кылуу бөлүмүнө жүктөлгөн.  

Мыйзамдын 10-беренесинин 6-пункту “Сатып алуучу уюмдун жетекчиси, 

сатып алуу бөлүмү жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрү ушул Мыйзамдын 

жоболорун, мамлекеттик сатып алуулар жагындагы ченемдик укуктук 

актыларды бузуулар үчүн жекече жоопкерчилик тартат”. 

КР Социалдык фондунун борбордук аппараты мамлекеттик сатып алуулар 

боюнча официалдуу электрондук интернет веб-порталынан каттоодон өтүшүп, 

2019-жылга мамлекеттик сатып алуулар планы 55466,7 миң сомго беренелер 

боюнча иштелип чыгып, аудит мезгил аралыгында чындыгында жыл ичинде 

жалпы 36 конкурс өттү деп таанылып 45504,9 миң сомго тапшырыкчылар жана 

жөнөтүүчүлөр менен келишимдерди түзүшүп мамлекеттик сатып алууларды 

жүргүзүшкөн, анын ичинен, сатып алуучу мекеме мамлекеттик сатып алууларды 

ишке ашырууда мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун үнөмдүүлүгүн жана 

натыйжалуулугун камсыз кылууну ошондой эле, сатып алууларды ишке ашыруу 

процессинде берүүчүлөрдүн (подрядчылардын) ортосунда катышууну кеңейтүү 

жана атаандаштыкты өнүктүрүү максатында, мамлекеттик сатып алуулар 

Мыйзамына ылайык иш жүзүндө 3 конкурс бир этаптуу усулу аркылуу 26264,2 

миң сомго, 25 конкурс жөнөкөйлөтүлгөн усулу аркылуу 16209,9 миң сомго, ал 

эми 8 конкурс тикелей келишимди түзүү усулу аркылуу 3030,8 миң сомго 

конкурстар өттү деп таанылган. 

Мындан тышкары, конкурссуз мамлекеттик сатып алуулар 2139,1 миң 

сомду түздү, анын ичинен: накталай акча каражаты менен башка чыгымдарга 

31,8  миң сом (электро буюмдары 9,8 миң сом, салфетка 10,5 миң сом жана башка 

ушул сыяктуу чыгымдар 11,5 миң сом), нактасыз банк аркылуу которуу жолу 

менен  эфирге чыгуу үчүн “Пирамида” жоопкерчилиги чектелген коому менен 

2067,2 миң сом жана өндүрүштүк зарылчылыкка байланыштуу келишимсиз 40,1  

миң сом (“Бах и Ко” жоопкерчилиги чектелген коому сантехникалык иштерине 

15,0 миң сом, “ПроСервисГрупп” Жоопкерчилиги чектелген коому суу 

өлчөгүчтү оңдоп алмаштыруу үчүн 8,5 миң сом, “Эфес ЛТД” Жоопкерчилиги 

чектелген коому макулатура кагазы боюнча 16,6 миң сом).  
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Ошондой эле, түзүлгөн келишимдердин аткарылышынын жыйынтыгы 

боюнча мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына маалыматтар 

жайгаштырылбай, Мыйзамдын 51-беренесинин 7-пункту бузулуп жүргүзүлгөн.  

КР Социалдык фонду аудит мезгил аралыгында жалпы өткөрүлгөн 

конкурстар боюнча, катышуучулардан өтүнмөнүн талаптарын так талап 

кылбастан, электрондук мамлекеттик сатып алуулардын 2015-жылдын 14-

октябрындагы №175-п Жобосунун 52-пунктун бузуп жүргүзүлгөн, конкурстун 

жеңүүчүлөрүнөн сатып алуучу уюмга тиешелүү нотариалдык жана түп 

нускалары жөнүндө маалымкаттарды, тиешелүү органдар тарабынан максаттуу 

пайдалануу үчүн конкурстарга катышууга берилген салык жана камсыздандыруу 

төгүмдөрү боюнча карыздары бар же жок деген күбөлөндүрүүчү 

документтердин түп нускасын, сатып алуучу уюмга, көчүрмөлөрдү, 

бухгалтердик баланстарды жана башка конкурстук документтерди берүүдө 

конкурстук өтүнмөдөгү көрсөтүлгөн шарттардын милдеттенмелерин так 

аткарышкан эмес. 

Андан кийин, КР Мамлекеттик сатып алуулардын Мыйзамынын                 32-

беренесинин 2-пунктуна ылайыксыз жүргүзүлүп, жеңип чыккан берүүчү, 

жеткирүүчү (подрядчы) жеке ишкер Кыдырмышев менен 105,0 миң сомго он 

календарлык күнгө чейин ал эми, “IFS” ЖЧК менен 135,0 миң сомго жана 

“Алгоритм Плюс” ЖЧК менен 190,0 миң сомго белгисиз себептерден отуз 

календардык күндөн кеч, мөөнөттө келишимдерге кол коюшкан. 

КР Социалдык фондунун 2019-жылдын 15-февралындагы № 41-п 

буйругунун менен бланкалык продукцияларды жасатуу кызматын сатып алуу 

боюнча конкурстук комиссия түзүлүп, буйруктун негизинде 2019-жылдын 21-

февралында электрондук веб-порталга жөнөкөйлөтүлгөн усулу менен 

электрондук конкурстун №190221149109696 номери менен жарыяланып, 2019-

жылдын 06-мартында конкурстук өтүнмөнү ачылуусу белгиленип, эң төмөн 

баада конкурстук документациянын талаптарынын маңызы боюнча жооп берген 

деп, “Полиграфбумресурсы” жоопкерчилиги чектелген коому 1970,3 миң сомго 

жеңүүчү болуп таанылып, анын ичинен 150000 даана 750,0 миң сомго 

конкурстун 6-Бөлүгүнүн 15-пунктундагы конкурстук документациядагы 

белгиленген ылдам тиккич ичине тигилүүчү папка (көктөмө) үлгүсүндөгү 

конкурстагы жарыяланган талаптардын аталышы иш жүзүндө пенсиялык иш 

болуп башка үлгүдө жасалып, сатып алуучу, сатып алуулардын предметине, 

сатып алынуучу товарлардын, үлгүлөрүнө кеңири толук сыпаттама берилбеген. 

Андан кийин, КР Социалдык фондунун административдик имараттарын 

ремонттоо максатында 2019-жылдын 10-апрелинде № 101-п буйругунун менен 

конкурстук комиссия түзүлүп, 2019-жылдын 11-апрелинде электрондук веб-

порталга бир этаптуу усулу менен электрондук конкурстун №190411157903233 

номери менен жарыяланган жана ушул мамлекеттик сатып алууларга бюджеттен 

3150,0 миң сом пландалып, 2019-жылдын 2-майында конкурстук документтер 

ачылып, катышуучулар "АТ Empire" ЖЧКсы 2274,4 миң сомго, “Строй Сервис-

АА” ЖЧКсы 2395,2 миң сомго, “ИрВир Курулуш Строй” ЖЧКсы 2073,1 миң 

сомго жана "Эра лидер Строй" ЖЧКсы 2038,6 миң сомго өздөрүнүн 
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кызматтарын сунушташып, конкурстук комиссиянын 2019-жылдын 22-

майындагы протоколдун чечими менен конкурстук документациянын 

талаптарынын маңызы боюнча жооп берген, конкурстук табыштама боюнча 

имараттарды түзөп ондоо иштерин жеңип чыккан "ИрВир Курулуш Строй" 

жоопкерчилиги чектелген коому таанылган.    

Бирок, конкурстук табыштамаларды баалоодо конкурстун өзгөчө 

шарттарынын 3.3 (а) минималдык квалификациялык критериялык баа берүү 

үчүн талапкер болууга келишимди ыйгарууда, конкурстук талаптарга ылайык 

квалификациялык адистердин тастыктоочу документтерин салыштырууда 

(шиертүүчү, маляр, кровельщик, каменщик) жол-жоболору толугу менен талап 

кылынбастан Мыйзамдын 29-беренсин бузушуп, 2019-жылдын 13-июнунда №Д-

62 түзүлгөн келишим менен 2073,1 миң сомго кол коюшуп жумуштарды 

аткарышкан.  

Андан кийин, КР Социалдык фонду 2019-жылдын 6-ноябрындагы № 306-

п буйругунун менен кызматтык унаа каражаттарына күйүүчү май сатып алуу 

боюнча конкурстук комиссия түзүлүп, 2019-жылдын 12-ноябрында электрондук 

веб-порталга жөнөкөйлөтүлгөн усулу менен электрондук конкурстун 

№191112199938454 номери менен жарыяланган жана ушул мамлекеттик сатып 

алууларга бюджеттен 908,2 миң сом пландалып, 2019-жылдын 20-ноябрында 

конкурстук документтер ачылып, катышуучулар "Шнос" ЖЧКсы 889,1 миң 

сомго, “Альфа Ойл” ЖЧКсы 874,9 миң сомго өздөрүнүн АИ-95 маркасындагы 

күйүүчү майларын сунушташып, конкурстук комиссиянын 2019-жылдын 25-

ноябрындагы протоколдун чечими менен конкурстук документациянын 

талаптарынын маңызы боюнча жооп берген, "Шнос" жоопкерчилиги чектелген 

коому таанылып, жылдын аягында 2020-жылга карата “Шнос” жоопкерчилиги 

чектелген коому менен 2019-жылдын 9-декабрындагы №Д-119 АИ-95 

маркасындагы 21170 литр күйүүчү майга 889,1 миң сомго келишим түзүшкөн.  

КР Социалдык фондунун борбордук аппаратынын берилген маалыматтары 

боюнча борбордук аппаратта 1 кызматтык, 5 нөөмөттүк унаа катталган.  

2018-жылдын аягында, 2019-жылга карата конкурс аркылуу кызматтык 

автотранспорт күйүүчү май чыгымына 20150 литр 906,7 миң сомго, ал эми 2019-

жылдын аягында, 2020-жылга карата 21170 литр күйүүчү май 889,1 миң сомго 

“Шнос” Жжоопкерчилиги чектелген коому менен келишим түзүшүп күйүүчү 

май сатып алышкан.  

КР Өкмөтүнүн мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдүү жана 

сарамжалдуу пайдалануу боюнча 2011-жылдын 30-декабрындагы №767 

бекитилген токтому менен 6 жеңил авто унаа жылына автотранспорт КММ 

чыгымдоо, орточо эсеп менен 17280 литрди түзөт (240х6х12) жана ошондой эле 

2019-жылы Социалдык фондунун чыныгы жумуш убактысын эсепке алуу табели 

менен болгону 251 жумушчу күн таризделген.  

Сатып алуучу уюм КР Социалдык фонду пландоонун башка мезгилине 

карата мамлекеттик сатып алуулардын натуралай жана акчалай планын иштеп 

чыгууда, Өкмөтүн №767 бекитилген токтомун четке кагып 2019-жылга 2870 

литр 129,1 миң сомго жана 2020-жылга карата 3890 литр 163,4 миң сомго ал эми 
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өнүктүрүү фондунун эсебинен КММ 350,0 миң сомго жалпы 642,5 миң сомго 

күйүүчү май пландалып, сатып алууларды жүргүзүшүп чыгымдашкан.  

Ошентип, сатып алуучу уюм мамлекеттик сатып алуу мыйзамын                

бузушуп, мамлекеттик каражаттарды пайдалануунун сарамжалдуулугунун 

үнөмдүүлүгүн жана натыйжалуулугун камсыз кылуу принциптери, максатына 

жеткен эмес. 

Капиталдык жана учурдагы оңдоо, каражаттарды курулуш-

монтаждоо иштери  

 2019-жылы аудит мезгил аралыгында КРСФ БА имаратынын учурдагы 

оңдоо иштеринин сметалык чыгымдарын аныктоо жана түзүү үчүн 2019-

жылдын 14-февралында 180,0 миң сомго тендердик конкурс өткөрүлгөн, 

өткөрүлгөн тендердик конкурстун жыйынтыгы менен 2019-жылдын 22-

февралында КРСФ БА менен ЖИ “Кыдырмашов Ж.К” ортосунда 105,0 миң 

сомго КРСФ БА имаратын учурдагы оңдоо иштерин көлөмүн өлчөп чыгымдар 

сметасын түзүп жүргүзүү үчүн №Д-19 сандуу келишим түзгөн. 

Түзүлгөн келишимдин негизинде СФ БА имаратынын учурдагы оңдоо 

иштерин чыгымдар сметасын түзүп 2019-жылдын апрель айында жасаган 

иштерине акт түзүлүп, СФБА жооптуу кызматкерлерине өткөзүп берген.  

2019-жылдын 2-майында түзүлгөн сметанын негизинде СФБА имаратын 

учурдагы оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн 2019-жылдын 2-майында 3150,  миң 

сомго тендердик конкурс өткөрүлгөн, өткөрүлгөн тендердик конкурстун 

жыйынтыгы менен 2019-жылдын 13-июнунда СФБА менен “Ирвир Курулуш 

Строй” ЖЧКсынын ортосунда 2175,7 миң сомго СФБА имаратынын учурдагы 

оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн №Д-62 сандуу келишимин түзгөн. 

Ошондой эле, СФБА кызматчылары курулуш иштерин 

түшүнүшпөгөндүгүнүн себеинде, аткарылган оңдоо иштерин көзөмөлдөө үчүн 

ЖИ “Кыдымышев Ж.К.” менен аткарылган ишердин тууралуулугун көзөмөлдөп, 

актыга кол коюп, аткарылган жумушту туура кабыл алуу максатында  келишим 

түзгөн. 

Түзүлгөн келишимдин негизинде СФБА имаратынын оңдоо иштерин 2019-

жылдын октябрь, ноябрь айларында аяктап, жасаган иштерине акт түзүлүп, 

оңдоо иштерин көзөмөлдөөчү ЖИ “Кыдырмышев Ж.К.” түзүлгөн актыга кол 

коюп, мекеменин жооптуу кызматкерлерине өткөзүп берген.  

Кабыл алган комиссиянын жыйынтыгында кетирилген кемчиликтер 

аныкталган эмес. 

Дебитордук жана кредитордук карыздар 

01.01.2019-жылга карата республика боюнча дебитордук карыз 30657,5 

миң сом болгон, кредитордук карыз 461,2 миң сомду түзгөн. 

2019-жылдын аягына карата дебитордук карыз 21004,1 миң сомду түздү, 

кредитордук карыз 1783,9 миң сомду түздү. Салыштыруу акты өз маалында 

түзүлүп турат.  

2004-жылдан баштап сатууга жана жаңылоого берилген буудай үчүн акча 

каражаттарын кайтаруу боюнча Соцфонддо аткарылган иштери боюнча 

Каржылык эсепке алуу башкармалыгынын отчеттук маалыматтарына ылайык 
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2019-жылдын 1-январына карата буудайды сатууга жана жаңылоого 

юридикалык жана жеке жактарга берилген буудайдын дебитордук 

карыздарынын калдыгы жалпысынан 67 383,2 миң сомду түзөт, анын ичинде өз 

убагында кайтарылбагандыгы үчүн эсептелген туумдар 7529,2  миң сом.   

Социалдык фонд тарабынан сатууга жана жаңылоого берилген буудай 

боюнча карыздарды өндүрүү иштери жетишсиз жүргүзүлгөн. Мисалы 2019-

жылы Социалдык фонддун аккумуляциялык эсебине 89,0 миң сом, борбордук 

аппараттын топтомо эсебине 150,0 миң сом же жалпы карыздын 0,04%  түшкөн, 

алардын ичинен:   

-  “Касенов” ЖИ -  30 000 сом (Жети-Өгүз РСФБ); 

-  “Макин” тегирменинен - 59 000 сом (Жети-Өгүз РСФБ); 

-   “АК-Булак” АКсы - 150 000 сом (Ош ШСФБ). 

2020-жылдын 1-январына карата дебитордук карыздардын жалпы саны 

67 144,2 миң сомдук, анын ичине 7529,1 миң сомдук эсептелген туумдар түзөт.  

Отчеттуулукту жүргүзүү жана бухгалтердик эсептин абалы 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратынын 

бухгалтердик эсеп каржылык отчеттуулугу эл аралык стандарттар (МСФО) 

боюнча Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” 2002-жылдын 

29-апрелиндеги №76 Мыйзамына жана бюджеттик мекемелерде бухгалтердик 

эсепти уюштуруу боюнча нормативдик укуктук актыларга ылайык 1С 

программасында 8.3 версиясында Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд 

аркылуу бекиткен эсептик саясатка ылайык жүргүзүлөт. Аналитикалык жана 

синтетикалык эсептердин маалыматы отчеттук билдирүүлөргө дал келет  жана 

эсеп боюнча артта калуулар аныкталган жок. 

Аудит бухгалтердик жана башка иш жүзүндө чыныгы берилген иш 

кагаздардын негизинде жүргүзүлдү.  

 

Социалдык фонддун  район, шаардык башкармалыктары жана 

башка мекемелери боюнча 

“Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду” мекемесинде 2019-жылга 

бекитилген бюджетти түзүлүшүнө талдоо жүргүзгөндө “Мамлекеттик 

социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү” Мыйзамын бузуп “Социалдык фондго 

чегерүү” беренеси боюнча 108,0 миң сомго ашыкча эсептеп бюджетти бекиткен. 

2019-жылдын 4-февралында мекеменин №5-О буйругунун негизинде 

Бейшенова М.К. 2019-жылдын 4-январынан тартып 2020-жылдын 4-январына 

чейинки мезгили үчүн 36 календарлык күнгө эмгек өргүүгө чыккан, иштебеген 

убакытына берилген эмгек өргүүсүнө 46,2 миң сом эмгек өргүү жана ден 

соолугун чыңдоо үчүн 57,1 миң сом акча каражатын эсептеп, бардыгы болуп 

103,3 миң сомдук төлөм жүргүзгөн. Андан кийин 2019-жылдын 16-апрелинен 

баштап №8-О буйругунун негизинде эмгек акысы сакталбаган өргүүгө 2020-

жылдын 16-апрелине чейин чыгып кеткен.  
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Ошондой эле Мекеменин кызматкерлерине эмгекке жарамсыздык 

баракчасына төлөм жүргүзгөндө 22,8 миң сом ашыкча эсептелип төлөм 

жүргүзүлгөн, ашыкча эсептелип жүргүзүлгөн төлөм өндүрүүгө жатат.   

Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

Өнүктүрүү фондунун эсебинен, Мекеменин кызматчыларына каралбаган сый 

акы жана  күнүмдүк тамак–аш чыгымдарын компенсациялоого ар бир жумуш 

күнү үчүн 150 сомдон бир жылга 6440,9 миң сом чыгымдалган.  

Ленин, Ысык-Ата, Чүй-Токмок, Ош шаардык, Кара-суу жана Ноокат 
райондук Социалдык фонд башкармалыктарында: райондук Социалдык фонд 

башкармалыктарында жүргүзүлгөн аудитте электрондук мамлекеттик сатып 

алуулардын 2015-жылдын 14-октябрындагы №175-п Жобосунун 52-пункту 

бузулган (күбөлөндүрүүчү документтердин түп нускасын берүүдө, бухгалтердик 

баланстарды жана конкурстук документтерди берүүдө конкурстук өтүнмөдөгү 

көрсөтүлгөн шарттардын милдеттенмелери так аткарылган эмес). 

Жалал-Абад шаардык Социалдык фонд башкармалыгында: “Кыргыз 

почтасы” Мамлекеттик ишканасы 2019-жылы ар бир айдын аягында башкы 

кассада калган пенсиялык акча каражатынын калдыгын, кийинки айдын 

башталышында, 167,8 миң сомго пенсиялык төлөөлөрдү жүргүзүшүп, төлөнгөн 

пенсиялык каражат график боюнча 5- числосуна отчеттор берилбей келишимдин 

пенсия төлөө өзгөчө эрежелерин бузушкан. 

Ошондой эле, Социалдык фондун пенсия төлөө өтүнмөсү менен сөөк коюу 

үчүн каралган 213,6 миң сом жөлөкпул акча каражатын, “Кыргыз почтасы” 

Мамлекеттик ишканасы социалдык пенсия алуучуларга социалдык пенсия 

төлөмдөрүн жүргүзүшкөн, түзүлгөн келишимдин өзгөчө шарттарынын 3.2.9 

пунктун бузушкан, мындан: Жалал-Абад шаардык РСФБ 124,6 миң сом, Сузак 

РСФБ 89,0 миң сом.   

Ошондой эле пенсиялык төлөмдөрдү талдоо учурунда “Кыргыз почтасы” 

Мамлекеттик ишканасы, пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай 

калган пенсия Мыйзамын 32-беренесин бузушуп, алуучу пенсионерге өлгөндөн 

кийин төлөө тартибин бузуп, пенсия төлөм тапшырмасы менен жалпы 50,1 миң 

сом төлөп жиберишкен, анын ичинен Сузак РСФБ 10,3 миң сом, Өзгөн РСФБ 

39,8 миң сом.   

Базар-Коргон РСФБ берилген маалыматтары боюнча, “Кыргыз почтасы” 

Мамлекеттик ишканасынын Базар-Коргон райондук филиалынын 04-байланыш 

бөлүмү аркылуу №221671 өздүк эсеп, төлөм тапшырмасы менен пенсионер 

Осоева Калипа 5961 сом 2019-жылдын февраль айынын пенсиясы төлөнүп 

токтоп калган, Социалдык фондунун башкармалыгынын берилген оозеки 

маалыматтар боюнча, аталган пенсионер кайтыш болгон жана кандайдыр 

белгисиз себептерден, пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай калган 

пенсияны алууга кайрылуулар болгон эмес. 

Сокулук РСФБ: 2019-жылдын октябрь айында Шопоков байланыш 

бөлүмүнүн почта кызматкери, пенсионер №119450 П.Н.Горбачевдун арызы 

менен Социалдык фонддун 2019-жылдын 1-августунан тартып банкка 

которулгандыгына карабастан, 2019-жылдын июль айында албай калган 
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пенсиясын 2019-жылдын 22-октябрында архивге чыгып кеткен төлөм 

тапшырмасы менен пенсионерге 11518 сом төлөп койгон  жана ошондой эле,  

аталган пенсионер сентябрь айынын төлөнбөгөн Ф-20 отчетунда көрсөтүлгөн 

эмес. Ошентип, “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы, 2010-жылдагы 

түзүлгөн келишимге ылайык, КР Социалдык фондунун  “Мамлекеттик 

социалдык камсыздандыруу компенсациясы боюнча жана жөлөкпул пенсия 

төлөө шарттары жөнүндөгү” 2017-жылдын 22-декабрындагы №141 токтому 

аркылуу бекитилген нускаманын шарттарын бузушкан. 

Пенсиялык топтоолордун (пенсиянын топтоо бөлүгү) суммаларынын 

эсебинен көчүрмө КР Социалдык фондунун жекече эсепке алуу башкармасы 

тарабынан түзүлөт жана мөөр менен жана башкарманын башчысынын колу 

менен күбөлөндүрүлүшү керек, деп белгиленген, бирок, талдоо учурунда кээ бир 

көчүрмөлөр электрондук почта аркылуу райондук башкармалыкка берилип, 

төлөмдөр эки айдан беш айга чейин белгисиз себептерден кечиктирилип  №745 

бекитилген токтомдун 25,26-пункту бузулган. 

Кыргыз  Республикасынын  Эсептөө палатасынын Ош, Жалал-Абад жана 

Баткен областтары боюнча аймактык бөлүнүшү жүргүзгөн аудиттердин 

жыйынтыгы боюнча:  

- Кара-Кулжа райондук башкармалыгында: Социалдык  фонддун 

бухгалтердик балансына негизги  каражат  болуп мурунку “Кара-Кулжа 

сууканал” ишканасынан   алынган  карызы 156,4 мин сом  социалдык  төлөм  

взносу  катары  КРнын Социалдык фондунун топтоштурулган 

(аккумуляционный)  эсеп-учетуна түшпөй,  негизги  каражат  катары райондук  

СФго  кириштелип  калгандыгы аныкталды. 

“Кара-Кулжа сууканалы” ишканасы 2004-жылы социалдык төлөмдөрдүн 

эсебинен карыз болгондугуна байланыштуу 2005-жылы сот жана сот 

аткаруучулардын чечимдеринин негизинде “Кара-Кулжа сууканалы” 

ишканасынын мурунку имараты (конторасы)  КРнын Социалдык фондунун 

Кара-Кулжа райондук башкармалыгына өткөрүлүп берилген, бирок белгисиз 

себептер менен  жалпы 156,4 миң сомдук 596,25 м2 жер аянты  менен жогоруда 

аталган имарат  Соцфонддун башкармалыгынын балансына алынбай калган. 

Соцфонддун башкармалыгынын балансына 2019-жылы  алынган.   

- Чоң-Алай райондук башкармалыгында: Социалдык  фонддун  пенсия 

төлөө жана пенсиянын төлөнүшүн көзөмөлдөө бөлүмүндө  2019-жылы пенсия 

алган бир пенсионерге негизсиз 2,9 миң сом ашыкча  төлөнгөн. Каржылык 

чектен чыгуулар аудит учурунда толугу менен КРСФ бюджетке ордуна коюлду. 

- Кызыл-Кыя  шаардык башкармалыгында: Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2008 жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык 

чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби 

жөнүндө” токтомунун талаптарын бузуу менен 10,9 миң сомго командировкалык 

чыгымдар ашыкча төлөнгөн. Каржылык чектен чыгуулар толугу менен мекемеге 

ордуна коюлду. 

- Лейлек райондук башкармалыгында: Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы № 767 “Кыргыз Республикасынын 
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мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарында  кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун 

эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар 

жөнүндөгү” токтомунун 4-пунктунун 2-абзацында  көрсөтүлгөн норманын 

талаптары аткарылбастан жыл ичинде лимиттен ашыкча 3,4 миң сомдук күйүүчү 

майлоочу майлар негизсиз эсептен чыгарылган. Каржылык чектен чыгуулар 

аудиттин жүрүшүндө толугу менен мекемеге ордуна коюлду. 

- Кадамжай  райондук башкармалыгында: Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2008 жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык 

чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби 

жөнүндө” токтомунун талаптарын бузуу менен 7 кызматкерге 4,4 миң сомго 

командировкалык чыгымдар негизсиз ашыкча төлөнгөн. Каржылык чектен 

чыгуулар толугу аудиттин жүрүшүндө мекемеге ордуна коюлду.  

Мындан сырткары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 

30-декабрындагы № 767 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында 

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында  кызматтык жана 

нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин 

каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндөгү” токтомунда белгиленген 

ченемден ашыкча 240 литр күйүүчү майлоочу майлар 10,9 миң сомго ашыкча 

сарпталган. 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ысык-Көл жана Нарын 

областтары боюнча аймактык бөлүнүшү жүргүзгөн аудиттин жыйынтыгы 

боюнча:  

Ак-Суу райондук башкармалыгында: Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” Мыйзамын бузууга жол берилген,  б.а. 

сатып алуу бөлүмү түзүлгөн эмес, тендердик комиссия түзүлүп, бирок, 

комиссиянын мүчөлөрү алмашылган эмес, сатып алуулар планы түзүлгөн эмес. 

Түп райондук башкармалыгында: 2019-жылы РСФБ тарабынан  2222-

беренесине каралган акча каражатынын эсебинен “Башка кызмат 

көрсөтүүлөргө акы төлөөгө байланыштуу башка чыгашалар” 2215-беренесине 

22,5 миң сом акча каражатын максатсыз пайдаланган.  

 

Жыйынтыгы: 

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 2019-жылы сөөк коюу 

жөлөкпулу 20540 жарандарга 365617,0 миң сом төлөп берген, өткөн жылга 

салыштырмалуу 3681,8 миң сомго көп төлөнгөн. Сөөк коюу жөлөкпулу, 

“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын 1997-жылдын 21-июлундагы №57 Мыйзамына ылайык 

базалык пенсиянын он эселенген өлчөмөндө төлөнөт. Ошондо 2018-2019-

жылдары октябрь айынан тартып базалык пенсиянын өлчөмү КРӨнүн 

токтомдорунун негизинде 100 сомго индексацияланган. Демек, 2019-жылы 

20540 жаранга сөөк коюу жөлөкпулу төлөнгөн 365617 миң сом жөлөкпулдун 

ордуна 368184,5 миң сом төлөш керек болсо, КРСФу сөөк коюу жөлөкпулу үчүн 

маркумдардын туугандарына 2567,5 миң сом кем төлөнгөн. 
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2. “МТПФ” мекемесиндеги 01.01.2019-жылга калган калдык менен Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу 

башкармалыгындагы аналитикалык эсептин айрымасы 173627,0 миң сомду 

түздү. Ошондой эле 2019-жылы алынган инвестициялык кирешенин 

бөлүштүрүлгөн суммасы Жекече эсепке алуу башкармалыгынын берген 

маалыматында 2210319,4 миң сом болгон, “МТПФ” мекемесинин берген 

маалыматы боюнча бөлүштүрүүгө берилген инвестициялык киреше 2179757,0 

миң сом. Ошондо Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Жекече 

эсепке алуу башкармалыгы менен “МТПФ” мекемесинин бөлүштүрүүгө болгон 

инвестициялык кирешенин айрымасы 30562,4 миң сомду түздү.  Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу башкармалыгында 

аналитикалык эсеп так болбогондугуна байланыштуу, 2020-жылдын 1-январына 

карата калган калдыктын айрымасы 1280350,5 миң сом акча каражатын түздү. 

Аталган 1280350,5 миң сом акча каражатын, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу башкармалыгынын аналитикалык 

эсебинин базасында кем болгондугуна байланыштуу, эсепке алып тактоого 

жатат.  

3. Жыл башында чыгымдар сметасын түзүүдө “Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Өнүктүрүү фондун пайдалануу” тартибинин 4.1.1-пункту 

боюнча, Социалдык фонддун материалдык-техникалык базасын  өнүктүрүүгө 

жана чыңдоого акча каражаты каралбастан, бекитилген акча каражатынын 75,9 

%ын же 18868,6 миң сом акча каражатын “Эмгек акы” беренесине жана 3254,8 

миң сом “Соцфондго чегерүү” беренесине, жалпысы 89,0%ын же 22129,4 миң 

сом акча каражатын “Эмгек акы” жана “Соцфондго чегерүү” беренелерине 

каралган.    

4. Өнүктүрүү фондунун каражаттарын колдонуу боюнча Тартиптин 4.1.2 

пунктунун д) бөлүмчөсүндө тамак–аш чыгымдарын бир айлык жашоо 

минимумунун  60% чыгымын компенсациялайт деп көрсөтүлгөн. Бирок, 106,86 

сомдун ордуна 150 сом, же 43,14 сомго ашыкча төлөм жүргүзүлгөн, ошондо 252 

жумуш күнү үчүн 177 кызматчыга бир жылда 1924,2 миң сомго ашыкча төлөм 

жүргүзүлгөн. Ошондой эле, Окуу борборунун 11 кызматчысына 119,6 миң сомго 

ашыкча төлөм жүргүзүлгөн, баардыгы болуп 2043,8 миң сомго төлөм 

жүргүзүлгөн. 

Мындан тышкары, Өнүктүрүү фондунун эсебинен, Мамлекеттик топтомо 

пенсиялык фондунун кызматчыларына каралбаган сый акы жана күнүмдүк 

тамак–аш чыгымдарын компенсациялоого ар бир жумуш күнү үчүн 150 сомдон 

бир жылга 6440,9 миң сом чыгымдалган.  

5. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду менен “ДОС ТЭК ГРУПП” 

ЖЧКсынын ортосунда 2018-жылдын 24-декабрында “Маалыматтык коопсуздук 

ViPNet 4.x.программалык комплексин теникалык колдоо боюнча” кызмат 

көрсөтүү үчүн 12431,4 миң сомго келишим түзүлгөн. Түзүлгөн келишимдин 8.1 

пунктунда келишимдин мөөнөтү кол коюлган күндөн тартып бир жылга 2019-

жылдын 31-декабрына чейин күчүндө. 2019-жылдын 25-декабрында №5487 
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төлөө тапшырмасы менен “Дос ТекГрупп” ЖЧКсы эсебине программаны сатып 

алуу үчүн акча каражаты которулуп берилген.   

2019-жылдын 22-апрелинде Кыргыз Республикасынын Социалдык 

фондунун башкармалыгы “Маалыматтык коопсуздук ViPNet 4.x. программалык 

комплексин техникалык колдоо боюнча” кызмат көрсөтүү программасын сатып 

алуу үчүн, өткөрүлгөн мамлекеттик сатып алуу конкурсунун негизинде жана 

түзүлгөн келишимде каралган акча каражатын бөлүп берүү жагы 

административдик чыгымдар каражатынан СФБнын №14 токтому менен 

пландоо жана административдик эсеп бөлүмүнө бөлүп берүү жагы 

милдеттендирет. 

Экинчи келишимдин мөөнөтү бүтө электе, Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фонду менен “ДОС ТЭК ГРУПП” ЖЧКсынын ортосунда 2019-

жылдын 23-апрелинде “Маалыматтык коопсуздук ViPNet 4.x.программалык 

комплексин техникалык кеңейтүү боюнча” кызмат көрсөтүү үчүн 14095,1 миң 

сомго келишим түзүлгөн. Түзүлгөн келишимдин 7.1 пунктунда келишимдин 

мөөнөтү кол коюлган күндөн тартып бир жылга чейин күчүндө. 2019-жылдын 

29-апрелинде №2877 төлөө тапшырмасы менен “Дос ТекГрупп” ЖЧКсынын 

эсебине программаны сатып алуу үчүн которулуп берилген. Бул жогорудагы 

декабрь айында сатып алган программаны бир жылга 2019-жылдын 31-

декабрына чейин КРСФнун эсебин коргойт деп сатып алынган.  

6. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук 

аппаратынын штаттык бирдигин түзүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2011-жылдын 22-августтундагы “Кыргыз Республикасынын 

министрликтеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка 

мамлекеттик органдарынын штаттык санынын чеги жөнүндө” №473 токтомунун 

4-тиркемесинин нормативдик структурасы сакталбастан бекитилген, 22 штаттык 

1-категориядагы адистик курамдын ордуна, 4 жетекчилик курамдан, 16 башкы 

адистик курамдан, 2 жетектөөчү адистик курамдан ашыкча бекитилген. 

7. 2019-жылга бекитилген бюджеттин түзүлүшүнө талдоо жүргүзгөндө, 

Социалдык фондунун 4 мамлекеттик кызматчылардын эмгек акысы Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомуна 

ылайык эмгек акы фондун эсептөөдө 1963,4 миң сомду түзөт жана    Социалдык 

фондунун Борбордук аппаратынын 173 штаттык кызматкеринин эмгек акысы, 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 2018-жылдын 11-майындагы 

№40 токтомуна ылайык, 2019-жылга бюджетти түзүүдө эмгек акы фонду 77386,9 

миң сомду түзөт, бардыгы болуп 177 штаттык бирдикке  86694,1 миң сомго 

түзүлүп бекитилген, чыныгы чыгым 79349,1 миң сомду түзгөн. 

8. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 116-беренеси бузулуп, 

иштебеген мезгили үчүн эмгек өргүү берилген кызматчыларга 92,6 миң сомго 

ашыкча компенсация төлөнүп берилген. 

9. “Социалдык фондго чегерүү” беренесине 12234,8 миң сом эсептөөнүн 

ордуна 15099,4 миң сом эсептелип бекитилген. Бирок, “Социалдык фондго 

чегерүү” беренеси боюнча чыныгы чыгым 12234,8 миң сомго жүргүзүлгөн. 
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10.  Кызматчылар эмгек өргүүгө чыкканда ден соолугун чыңдоо үчүн эки 

айлык эмгек акы өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан, Кыргыз Республикасынын 

2008-жылдын 17-октябрындагы №230 Салык Кодексинин 167-беренесине 

ылайык киреше салыгы салынбаганын жана Кыргыз Республикасынын 1994-

жылдын 24-январындагы №8 “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

жөнүндөгү” Мыйзамынын 12-беренесине ылайык эки айлык эмгек акы 

өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан социалдык камсыздандыруу акысы 

эсептелбейт жана кармалбайт, бирок кызматчылар эмгек өргүүгө чыкканда ден 

соолугун чыңдоо үчүн эки айлык эмгек акы өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан 

киреше  салыгы жана социалдык камсыздандыруу акысы кармалган. 

11. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Төрагасы 

М.Ирсалиевдин 2018-жылдын 26-ноябрындагы №427-п буйругу менен 

Борбордук аппаратта акча каражаттарын рационалдуу колдонуу жана 

административдик чыгашаларды жөнгө салуу максатында Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук аппаратында башкаруу 

жетекчиликке (жетекчилик курамына) жана жоопкерчиликтүү кызматкерлерине 

ай сайын уюлдук бирдик үчүн №1 тиркемеге ылайык 30,0 миң сомдон мекеменин 

эсебинен бекитилген, ошол эле учурда Социалдык фондунун каражатын уюлдук 

бирдик үчүн үнөмдүү чыгымдоого төлөө тартиби иштелип чыккан эмес. 

12. КР Өкмөтүнүн «Командировкалык чыгымдарды жана аларды кайтарып 

берүү тартибинин нормаларын орнотуу жөнүндөгү» 2008-жылдын 26-

августундагы № 471 токтому менен бекитилген командировкалык чыгымдарды 

эсепке алууда суткалык чыгым 4,9 миң сомго ашыкча эсептелген.  

13. КР Социалдык фонду аудит мезгил аралыгында жалпы өткөрүлгөн 

конкурстар боюнча, күбөлөндүрүүчү документтердин түп нускасын берүүдө 

конкурстук өтүнмөдөгү көрсөтүлгөн шарттардын милдеттенмелерин так 

аткарган эмес. Мындан тышкары, конкурссуз мамлекеттик сатып алуулар, 

бардыгы 2139,1 миң сомду түздү. 

Ошондой эле, КР Мамлекеттик сатып алуулардын Мыйзамынын 32-

беренесинин 2-пунктуна ылайыксыз жүргүзүлүп, жеңип чыккан жеке ишкер 

Кыдырмышев менен 105,0 миң сомго он календарлык күнгө чейин ал эми “IFS” 

ЖЧКсы менен 135,0 миң сомго жана “Алгоритм Плюс” ЖЧКсы менен 190,0 миң 

сомго белгисиз себептерден отуз календардык күндөн кеч, мөөнөттө 

келишимдерге кол коюшкан. 

14. “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду” мекемесинде: 

- 2019-жылга бекитилген бюджетти түзүлүшүнө талдоо жүргүзгөндө 

“Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү” Мыйзамын бузуп 

“Социалдык фондго чегерүү” беренесине 108,0 миң сомго ашыкча эсептеп 

бюджетти бекиткен; 

- 2019-жылдын 4-февралында мекеменин №5-О буйругунун негизинде 

Бейшенова М.К. 2019-жылдын 4-январынан тартып 2020-жылдын 4-январына 

чейинки мезгили үчүн 36 календарлык күнгө эмгек өргүүгө чыккан, иштебеген 

убакытына берилген эмгек өргүүсүнө 46,2 миң сом эмгек өргүү жана ден 
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соолугун чыңдоо үчүн 57,1 миң сом акча каражаты эсептелип, бардыгы болуп 

103,3 миң сомдук төлөм жүргүзүлгөн. Андан кийин 2019-жылдын 16-апрелинен 

баштап №8-О буйругунун негизинде эмгек акысы сакталбаган өргүүгө 2020-

жылдын 16-апрелине чейин чыгып кеткен;  

- Мекеменин кызматкерлерине эмгекке жарамсыздык баракчасына төлөм 

жүргүзгөндө 22,8 миң сом ашыкча эсептелип төлөм жүргүзүлгөн, ашыкча 

эсептелип жүргүзүлгөн төлөм өндүрүүгө жатат.  

15. Ленин, Ысык-Ата, Чүй-Токмок, Кара-суу, жана Ноокат райондук 

Социалдык фонд башкармалыктарында: электрондук мамлекеттик сатып 

алуулардын 2015-жылдын 14-октябрындагы №175-п Жобосунун 52-пункту 

бузулган (күбөлөндүрүүчү документтердин түп нускасын берүүдө, бухгалтердик 

баланстарды жана конкурстук документтерди берүүдө конкурстук өтүнмөдөгү 

көрсөтүлгөн шарттардын милдеттенмелери так аткарылган эмес). 

16. Жалал-Абад шаардык Социалдык фонд башкармалыгында: 

- “Кыргыз почтасы” Мамлекеттик ишканасы 2019-жылы ар бир айдын 

аягында башкы кассада калган пенсиялык акча каражатынын калдыгын, кийинки 

айдын башталышында, 167,8 миң сомго пенсиялык төлөөлөрдү жүргүзүшүп, 

төлөнгөн пенсиялык каражат график боюнча 5- числосуна отчеттор берилбей 

келишимдин пенсия төлөө өзгөчө эрежелери бузулган; 

- Социалдык фонддун пенсия төлөө өтүнмөсү менен сөөк коюу үчүн 

каралган 213,6 миң сом жөлөкпул акча каражатын, “Кыргыз почтасы” 

Мамлекеттик ишканасы социалдык пенсия алуучуларга пенсия төлөмдөрү 

жүргүзүлгөн, түзүлгөн келишимдин өзгөчө шарттарынын 3.2.9 пункту бузулган, 

мындан: Жалал-Абад шаардык РСФБ 124,6 миң сом, Сузак РСФБ 89,0 миң сом;   

- Пенсиялык төлөмдөрдү талдоо учурунда “Кыргыз почтасы” Мамлекеттик 

ишканасы, пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай калган пенсия 

Мыйзамдын 32-беренеси бузулуп, алуучу пенсионерге өлгөндөн кийин төлөө 

тартибин бузуу менен, пенсия төлөм тапшырмасы менен жалпы 50,1 миң сом 

төлөнүп жиберилген, анын ичинен: Сузак РСФБ 10,3 миң сом, Өзгөн РСФБ 39,8 

миң сом.   

17. Базар-Коргон РСФБ: берилген маалыматтары боюнча, “Кыргыз 

почтасы” Мамлекеттик ишканасынын Базар-Коргон райондук филиалынын 04-

байланыш бөлүмү аркылуу №221671 өздүк эсеп, төлөм тапшырмасы менен 

пенсионер Осоева К. 5961 сом 2019-жылдын февраль айынын пенсиясы төлөнүп 

токтоп калган, Социалдык фондунун башкармалыгынын берилген оозеки 

маалыматтар боюнча, аталган пенсионер кайтыш болгон жана кандайдыр 

белгисиз себептерден, пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай калган 

пенсияны алууга кайрылуулар болгон эмес. 

18. Сокулук РСФБ: 

- 2019-жылдын октябрь айында Шопоков байланыш бөлүмүнүн почта 

кызматкери, пенсионер №119450 П.Н.Горбачевдун арызы менен Социалдык 

фонддун 2019-жылдын 01-августунан тартып банкка которулгандыгына 

карабастан, 2019-жылдын июль айында албай калган пенсиясын 2019-жылдын 

22-октябрында архивге чыгып кеткен төлөм тапшырмасы менен пенсионерге 
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11518 сом төлөп койгон  жана ошондой эле,  аталган пенсионер сентябрь айынын 

төлөнбөгөн Ф-20 отчетунда көрсөтүлгөн эмес. Ошентип “Кыргыз почтасы” 

мамлекеттик ишканасы тарабынан, 2010-жылдагы түзүлгөн келишимге ылайык, 

КР Социалдык фондунун  “Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу 

компенсациясы боюнча жана жөлөкпул пенсия төлөө шарттары жөнүндөгү” 

2017-жылдын 22-декабрындагы №141 токтому аркылуу бекитилген нускаманын 

шарттары бузулган; 

- Пенсиялык топтоолордун (пенсиянын топтоо бөлүгү) суммаларынын 

эсебинен көчүрмө КР Социалдык фондунун жекече эсепке алуу башкармасы 

тарабынан түзүлөт жана мөөр менен жана башкарманын башчысынын колу 

менен күбөлөндүрүлүшү керек деп белгиленген, бирок, талдоо учурунда кээбир 

көчүрмөлөр электрондук почта аркылуу райондук башкармалыкка берилип, 

төлөмдөр эки айдан беш айга чейин белгисиз себептерден кечиктирилип  №745 

бекитилген токтомдун 25,26-пункту бузулган. 

19. Кара-Кулжа райондук башкармалыгында: 

-   Социалдык  фонддун бухгалтердик балансына негизги  каражат  

болуп мурунку “Кара-Кулжа сууканал” ишканасынан   алынган  карызы 156,4 

мин сом  социалдык  төлөм  взносу  катары  КРнын Социалдык фондунун 

топтоштурулган эсебине түшпөй,  негизги  каражат  катары райондук  СФго  

кириштелип  калгандыгы аныкталды. 

“Кара-Кулжа суу каналы” ишканасы 2004-жылы социалдык төлөмдөрдүн 

эсебинен карыз болгондугуна байланыштуу 2005-жылы сот жана сот 

аткаруучулардын чечимдеринин негизинде “Кара-Кулжа сууканалы” 

ишканасынын мурунку имараты (канторасы)  КРнын Социалдык фондунун 

Кара-Кулжа райондук башкармалыгына өткөрүлүп берилген, бирок белгисиз 

себептер менен  жалпы 156,4 миң сомдук 596,25 м2 жер аянты  менен жогоруда 

аталган имарат  Соцфонддун башкармалыгынын балансына алынбай калган. 

Соцфонддун башкармалыгынын балансына 2019-жылы  алынган.   

20. Чоң-Алай райондук башкармалыгында: Социалдык  фонддун  пенсия 

төлөө жана пенсиянын төлөнүшүн көзөмөлдөө бөлүмүндө  2019-жылы пенсия 

алган бир пенсионерге негизсиз 2,9 миң сомго ашыкча  төлөнгөн. Каржылык 

чектен чыгуулар аудит учурунда толугу менен КРСФ бюджетке ордуна коюлду. 

21. Кызыл-Кыя шаардык башкармалыгында: Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык 

чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби 

жөнүндө” токтомунун талаптарын бузуу менен 10,9 миң сомго командировкалык 

чыгымдар ашыкча төлөнгөн. Каржылык чектен чыгуулар толугу менен мекемеге 

ордуна коюлду. 

22. Лейлек райондук башкармалыгында: күйүүчү майлоочу майлар 

негизсиз эсептен чыгарылган. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-

жылдын 30-декабрындагы № 767 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында  

кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик 

бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндөгү” токтомундун 4-
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пунктунун 2-абзацында  көрсөтүлгөн норманын талаптары аткарылбастан жыл 

ичинде лимиттен ашыкча 3,4 миң сомдук күйүүчү майлоочу майлар негизсиз 

эсептен чыгарылган. Каржылык чектен чыгуулар аудиттин жүрүшүндө толугу 

менен мекемеге ордуна коюлду. 

23. Кадамжай  райондук башкармалыгында: 

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы № 

471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын 

ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтомунун талаптарын бузуу менен 7 

кызматкерге 4,4 миң сомго командировкалык чыгымдар негизсиз ашыкча 

төлөнгөн. Каржылык чектен чыгуулар толугу менен аудиттин жүрүшүндө 

мекемеге ордуна коюлду;  

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы № 

767 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдарында  кызматтык жана нөөмөттүк 

автотранспортту азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын 

үнөмдөө боюнча чаралар жөнүндөгү” токтомунда белгиленген ченемден ашыкча 

240 литр күйүүчү майлоочу майлар 10,9 миң сомго ашыкча сарпталган. 

24. Ак-Суу райондук башкармалыгында: Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” Мыйзамын бузууга жол берилген,  б.а. 

сатып алуу бөлүмү түзүлгөн эмес, тендердик комиссия түзүлүп, бирок, 

комиссиянын мүчөлөрү алмашылган эмес, сатып алуулар планы түзүлгөн эмес. 

25. Түп райондук башкармалыгында: 2019-жылы РСФБ тарабынан  2222-

беренесине каралган акча каражатынын эсебинен “Башка кызмат 

көрсөтүүлөргө акы төлөөгө байланыштуу башка чыгашалар” 2215-беренесине 

22,5 миң сом акча каражатын максатсыз пайдаланган.  

 

Сунуштама: 

1. Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду тарабынан белгиленген 

пенсиянын базалык бөлүгү ар жылы эсептелип индексацияланат, ушуга 

байланыштуу көмүү жөлөкпулун төлөөдө ар жылы эсептелип индексацияланган 

колдонулуучу пенсиянын базалык бөлүгүн тактоо максатында, Социалдык 

фонду тарабынан Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 21-июлундагы №57 

“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Мыйзамына 

тактоочу өзгөртүүлөр киргизилсин.  

2. “Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонду” мекемеси менен Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фондунун Жекече эсепке алуу 

башкармалыгындагы аналитикалык эсебинин базасындагы 2020-жылдын 1-

январына карата калган калдыктын 1280350,5 миң сомго кем болгон айырмасы 

бир айлык мөөнөттө такталып, маалымат берилсин.  

3. Социалдык фондунун Резервдик фондунун кассасынан, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 4-октябры №718 токтому менен 

бекитилген “Кыргыз Республикасынын экономикасында накта акчалай эмес 

эсептешүүгө өтүү  боюнча чараларды күчөтүү жөнүндө” жана Кыргыз 

Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы № 
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420/21/4 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында накталай эмес 

эсептешүүлөр жөнүндө” Жобонун тартибине ылайык накталай акча каражатын 

чыгымдоо жүргүзүлбөсүн.  

4. 2013-жылдын 12 августундагы №104 “Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун Өнүктүрүү фондун пайдалануу тартиби” Социалдык 

фонддун Башкармасынын токтому менен жактырылган жана Мамлекеттик 

социалдык камсыздандырууну башкаруу боюнча байкоочу кеңештин 2014-

жылдын 17-февралындагы №2 чечими менен бекитилген Тартибинин негизинде  

Өнүктүрүү фондунун бекитилген акча каражатынын 75,9 %ын “Эмгек акы” 

беренесине эле каралбастан, Социалдык фонддун район, шаардык 

башкармалыктардын  материалдык-техникалык базасын  өнүктүрүүгө, чыңдоого 

жана башка керектүү бекитилген иш-чараларга ылайык пайдаланылсын.   

5. “Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонду” мекемесинде жана  Социалдык 

фонддун Окуу борборунда өнүктүрүү фонду болбогондугуна байланыштуу 

тамак-аш үчүн компенсациялык төлөм жүргүзүлбөсүн.   

6. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун “Маалыматтык 

коопсуздук ViPNet 4.x.программалык комплексин техникалык колдоо боюнча” 

2018-2019-жылдары сатып алууларды жүргүзүүсүнүн тууралыгы боюнча  

маалыматтык технологиялык текшерүү жүргүзүлсүн, которулган акча 

каражатынын тууралыгына баа берилсин.    

7. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун штаттык бирдигин 

нормативдик түзүмүн түзүүдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-

жылдын 22-августтундагы “Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, 

административдик ведомстволорунун жана башка мамлекеттик органдарынын 

штаттык санынын чеги жөнүндө” №473 токтомунун 4-тиркемесинин ченемдик 

түзүмүнө ылайык, Социалдык фондунун структурасы, штаттык бирдиги жана 

Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексине ылайык иштелип чыксын.    

8. “Социалдык фондго чегерүү” беренесине ашыкча эсептөөлөргө жол 

берилбесин жана бюджетти бекитүүдө, Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 

17-октябрындагы №230 Салык Кодексинин 167-беренесине  жана Кыргыз 

Республикасынын 1994-жылдын 24-январындагы №8 “Мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу жөнүндөгү” Мыйзамына ылайык эсептөө жүргүзүлүп 

бекитилсин. 2019-жылы эмгек өргүүгө ден соолугун чыңдоо үчүн эки айлык 

эмгек акы өлчөмүндө төлөнгөн жөлөкпулдан киреше  салыгы жана социалдык 

камсыздандыруу акысын кызматчыларга кайтарып берүү жагы каралсын.  

9. Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун Борбордук 

аппаратынын жетекчилерине жана жоопкерчиликтүү кызматкерлерине ай сайын 

уюлдук бирдик үчүн мекеменин эсебинен, Социалдык фондунун каражатын 

уюлдук бирдик үчүн үнөмдүү чыгымдоого төлөө тартиби иштелип чыксын.  

10. 4,9 миң сомго ашыкча жүргүзүлгөн командировкалык чыгым 

өндүрүлүп, Социалдык фонддун бюджетине калыбына келтирилсин.  

11. 2015-жылдын 3-апрелиндеги № 72 “Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын  бузууларга жол берилбесин 

жана мыйзам чегинде иш алып барылсын.  
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12. Социалдык фондунун Кара-Кулжа райондук башкармалыгы боюнча: 

Социалдык  фонддун  бухгалтердик балансына негизги  каражат  болуп мурунку 

Кара-Кулжа сууканал ишканасынан алынган карызы 156,4 миң сом  социалдык  

төлөм  взносу  катары  Социалдык фондунун   топтоштурулган эсебине 

түшүрүлсүн.  

13. Социалдык фондунун Чоң-Алай райондук башкармалыгы боюнча:  

Социалдык  фонддун  пенсия төлөө жана пенсиянын төлөнүшүн көзөмөлдөө 

бөлүмүндө  пенсионерге ашыкча төлөмдөрдү жүргүзүүгө жол берилбесин.  

14. КР Социалдык фондунун Кызыл-Кыя шаардык, Кадамжай райондук   

башкармалыктарында: командировкалык чыгымдарды төлөө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2008 жылдын 26-августундагы № 471 

“Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун 

толтуруунун тартиби жөнүндө” токтомунун талаптарына ылайык жүргүзүлсүн, 

ашыкча төлөөлөргө жол берилбесин.  

15. КР Социалдык фондунун Лейлек  райондук башкармалыгында: - 

күйүүчү майлоочу майларды негизсиз эсептен чыгарууларга жол берилбесин. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 30-декабрындагы № 767 

“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарында  кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортту 

азайтуунун эсебинен мамлекеттик бюджеттин каражатын үнөмдөө боюнча 

чаралар жөнүндө” токтомунун талаптары так аткарууга алынсын.  

16. Социалдык фондунун Ак-Суу райондук башкармалыгы боюнча: 

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын 

бузууга жол берилбесин.  

17. “Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна караштуу 

Мамлекеттик топтолуучу пенсиялык фонду” мекемеси боюнча: Мекеменин 

кызматкерлерине эмгекке жарамсыздык баракчасына ашыкча эсептелип 

жүргүзүлгөн 22,8 миң сомдук төлөм өндүрүлсүн.  

18. Жалал-Абад шаардык Социалдык фонд башкармалыгы боюнча: 

- “Кыргыз почтасы” Мамлекеттик ишканасы менен биргеликте социалдык 

пенсия төлөмдөрү боюнча түзүлгөн келишимдин шарттарын сактоо жагы 

каралсын; 

- пенсия төлөө өтүнмөсү менен сөөк коюу үчүн каралган жөлөкпул акча 

каражаты багыттуу төлөнсүн;   

- пенсионердин өлгөндүгүнө байланыштуу алынбай калган пенсия төлөө 

шарттарынын тартиби сакталсын.   

19. КР Сокулук райондук социалдык башкармалыгы боюнча:  

- алынбай калган, токтотулган социалдык пенсияны төлөм тапшырмасы 

аркылуу төлөөгө жол берилбесин; 

- 2017-жылдын 22-декабрындагы №141 “Мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу компенсациясы боюнча жана жөлөкпул пенсия төлөө шарттары 

жөнүндөгү” токтому аркылуу бекитилген нускаманын шарттары сакталсын. 

20. КР Социалдык фондунун Борбордук аппаратында, мекемелеринде 

жана район, шаардык башкармалыктарында: аудиттин отчётунда 



48 
 

көрсөтүлгөн каржы жана башка бузууларга, кемчиликтерге жол берген жооптуу 

кызматчыларга чара көрүлсүн (мамлекеттик сатып алуулар, фонддун 

бюджетинин сметасын түзүү, чыгымдарды, төлөмдөрдү, жөлөкпулдардын 

төлөмүн жана компенсациялардын төлөмүн  жүргүзүү, максатсыз пайдалануу 

жана башкалар боюнча).  

21. Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 116-беренесин бузуу 

менен, иштебеген мезгили үчүн эмгек өргүү берилген кызматчыларга 92,6 миң 

сомго ашыкча төлөнгөн компенсацияларга жол берген жооптуу кызматчыларга 

чара көрүлсүн жана аларды өндүрүү боюнча тийиштүү чаралар көрүлсүн.  

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине  
22.  2018-жылга карата Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 

бюджетинин аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча 

берилген жазма буйруктун 2-чи пункту “126,0 млн. сом ашык төлөөгө жол 

берген, жергиликтүү бюджетке трансферттерди жана республикалык бюджеттин 

бюджеттик мекемелерин каржылоону азайтуу” аткарылсын.  

 

Аудиттин жыйынтыгы боюнча:  

    - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин 

Катчылыгына – отчет;  

- Кыргыз Республикасынын Президентинин  Аппаратына – отчет жана 

маалымат; 

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине – 2018-жылга карата 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун бюджетинин аткарылышына 

жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча Финансы министрлигине берилген 

жазма буйруктун 2-чи пунктун аткаруу тууралуу жазма буйрук: 

- Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна – отчет, жазма буйрук 

жана сунуштама жөнөтүлсүн.  

 

Ушул аудит  аудитор З.С. Жоошбековдун   жетекчилиги менен, 

мамлекеттик инспекторлор Т.З.Алмаматов (аудит тобунун жетекчиси), А.А. 

Рахманов, Н.Т. Ашыралиев жана Эсептөө палатасынын аймактык 

бөлүнүштөрүнүн мамлекеттик инспекторлору тарабынан жүргүзүлдү.   

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Эсептөө палатасынын 

аудитору                              З.С. Жоошбеков 

 

  

 
 

Мамлекеттик инспекторлор    Т.З. Алмаматов 

А.А. Рахманов 

Н.Т. Ашыралиев 
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