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2018 жылы «Кумтөр Голд Компани» ЖАКу (КГК), 
Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун  
чечиминин негизинде ишкананын активдерин үчүнчү 
жакка которууга тыйуу салынганына байланыштуу 
токтоп калган регионду өнүктүрүүгө багытталган 
программаларды колдоону улантат. Мындан тышкары, 
Ысык-Көлдүн тескей тарабынын социалдык жана 
экономикалык дараметин өнүктүрүүгө багытталган 
жаңы долбоорлорду каржылоо программасын ачкан 
жана ошондой эле Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк 
комитетинин отурумдарын кайрадан баштаган.  

•  Компаниянын 2018 жыл үчүн 
болгон пландары

•  Демөөрчүлүк жана 
кайрымдуулук жардам

•  Демөөрчүлүк жардам  
жөнүндө кайрылууларды 
карап чыгуу тартиби

•  «Кумтөр элчилери»

Бул 
чыгарылышта:

2017 жылы жергиликтүү 
жамааттардын кээбир ой-
тилектерин жүзөгө ашыруу ишин 
финансылык жактан колдой 
албасак дагы, биздин «Кумтөр 
Элчилери» аттуу корпоративдик 
ыктыярчылар программасы, 
жардамга муктаж болгон 
жамааттарга колдоо көрсөтүү 
максатында, бардык бөлүмдөрүнүн 
өкүлдөрүнүн башын бириктирди.

Подряддык уюмдардын 
жумушчуларын кошо алганда, 
КГКда жалпысынан 3 600гө жакын 
киши иштейт. 

Бул, кызыкдар тараптарга КГКнын 
ишмердүүлүгү жөнүндө так жана 
туура маалымат бере алчу эң ири 
топтордун бири болуп эсептелет. 

2017 жылы, КГКнын жана 
подряддык уюмдардын бардык 
бөлүмдөрүнүн жумушчулары жана 
кызматкерлери бул программаны 
колдоо максатында 4 500 саат 
ыктыярдуу иштерге жумшашты. 
Чүй жана Ысык-Көл областтарында 
элүүгө жакын атайын иш-чара 
өткөрүлдү, алардын арасында 
төмөндөгүлөрдү өзгөчө белгилеп 
кетели:
●  Жети-Өгүз жана Тоң 

райондорунун көл жээктеринде 

ишембиликтерди өткөрүү, бул 
маселеге көңүл кош карабаган 
«Кумтөрдүн» жумушчулары үчүн 
салтка айланды. Жергиликтүү 
жаштар уюмдары жана бийлик 
өкүлдөрү менен чогу ишкананын 
кызматкерлери туристтик 
сезондун башында, учурунда жана 
туристтер менен эс алуучулардын 
саны азайгандан кийин дагы 
кумжээктерди тазалоо иш 
чараларын өткөрүп келишет. 

●  Мындан тышкары, студенттерди, 
окутуучуларды, бизнес-
бирикмелердин мүчөлөрүн жана 

жергиликтүү жамааттарды кошо 
алганда дегендин оордунда 
ушулардын курамынан турган 
десен жагымдуурак болушу 
мүмкун.

●  Компаниянын ишмердүүлүгү, 
өндүрүштүк ишчаралары жана 
айлана-чөйрөгө таасирди 
минималдаштыруу үчүн 
колдонулган тажырыйбалары 
менен тааныштыруу максатында, 
компаниянын жетекчилери борбор 
калаанын жана Ысык-Көлдүн окуу 
жайларында көптөгөн атайын 
лекцияларды өткөрүштү.

КГК ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ 
БОЮНЧА 2018-Ж КАРАТА ПЛАНДАРЫ

«КУМТӨР ЭЛЧИЛЕРИ» ПРОГРАММАСЫ

Айыл-чарба секторуна 
жардам көрсөтүү

Чакан жана жеке 
бизнести өнүктүрүү 

жана диверсификация 
жагынан көмөк 

көрсөтүү

Жаштар жана 
билим берүү 
долбоорлору

Айлана-чөйрө
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БӨКӨНБАЕВ
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«КАРАГАТ+» ДОЛБООРУ
Ысык-Көл областынын айыл жергесинде 
жашаган тургундардын экономикалык 
абалын жакшыртуу максатында 
иштеген бул долбоор 2018 жылы 
өз ишин улантмакчы. Долбоордун 
алкагында, Ысык-Көл областында жаңы 
күнөсканалар курулуп, жергиликтүү 
дыйкандар үчүн атайын тренингдер 
өткөрүлөт жана ошондой эле жыл сайын 
өткөрүлүп туруучу мөмө жана жер жемиш 
фестивалы өткөрүлөт. Бул фестивалдын 
алкагында, август айында долбоордун 
беш жылдык ишмердүүлүгүнүн 
жыйынтыктары чыгарылат.

МИКРОКРЕДИТТИК 
АГЕНТТИКТЕР 
Туруктуу өнүгүү жолуна кирген 
микрокредиттик агенттиктер дагы 
өз ишин, өтө төмөн пайыздагы 
кредиттерди берүү аркылуу 
чакан ишкерлердин финансылык 
муктаждыктарын каржылоону 
улантышат. Жети-Өгүз МКАсы болсо 
бир канча жылдан бери өзүнүн бардык 
операциондук чыгымдарын өзүнүн күчү 
менен жаап, КГКдан кошумча каражат 
талап кылбай келет.

«ЖАШТАРДЫН ИШКЕРДИГИ» 
ДОЛБООРУ
Бул долбоор региондун жаштарына 
жоопкерчиликти өздөрүнө алууга жана 
Ысык-Көл областынын экономикалык 
жактан өркүндөшүнө активдүү 
жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп 
берүүнү улантмакчы. Жаштар атайын 
уюштурулган окуу жана практикалык 
сессиялардан өтүп,  бир аз болсо да 
киреше алып келе турган ишмердүүлүк 
аракеттерин баштай алышат. 

БИР АЙЫЛ – БИР ПРОДУКТ
Бул долбоордун алкагында жергиликтүү 
чийки заттардан өндүрүм чыгаруу 
боюнча кошумча цехтердин ачылышы 
пландалып жатат.

BIO.KG ДОЛБООРУ
Бул долбоор алкагында элдин 
көңүлүнө жагып калган өрүк фестивалы 
өткөрүлүп, айыл чарба секторунда 
пайда болгон жаңы технологиялар 
тууралуу маалымат берген бир нече 

тренинг уюштурулат. Мындан тышкары, 
бул долбоор жаштардын ишкердигин 
колдоо максатында өзүнүң алкагында 
чакан гранттык программаны дагы 
камтымакчы.  

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНДА 
БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КҮЧӨТҮҮ
Убагында олуттуу жыйынтык 
көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон бул 
долбоордун алкагында 2018 жылы 
окуучуларды Кыргыз Республикасынын 
жогорку окуу жайларынын кабыл алуу 
сынактарына сапаттуу даярдык сунуу 
үчүн мугалимдерге кайрадан окутуулар 
жүргүзүлмөкчү.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БИЗНЕС 
ДЕМИЛГЕЛЕРИ
КГК чакан жана орто бизнести 
өнүктүрүүгө жана диверсификациялоого 
багытталган демилгелерди каржылап 
келет. Жергиликтүү бизнес демилгелери 
программасы жергиликтүү ишкерлерге, 
алардын дараметин жогорулатууга көмөк 
көрсөтүп турат. Ушунун аркасы менен 
жаңы жумуш орундарынын жана буга 
чейин жок болгон же сапаты жана саны 
боюнча жетишсиз болгон кызматтардын 
пайда болушуна түрткү бермекчи. 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАР 
ТАРАБЫНАН ДЕМИЛГЕЛЕНГЕН 
ДОЛБООРЛОР
Жергиликтүү жамааттардын 
керектөөлөрүн канааттандырууга 
жумшалчу каражаттар жыл сайын 
компаниянын бюджетинде орун 
алат. Мындай керектөөлөрдү 
каржылоо чечимдери Кызматташуу 
боюнча регионалдык комитеттердин 
отурумдарында бардык айыл 
өкмөттөрүнүн катышуусунда алынат. 
КГКнын демилгеси менен бардыгы 
үч комитет түзүлгөн, алар Жети-
Өгүз, Тоң райондорунда жана 
Балыкчы шаарында. Жети-Өгүз жана 
Тоң райондорунун комитеттерине 
айыл өкмөт башчылары, айылдык 
кеңештердин төрагалары, жаштар 
уюмдарынын жана жамааттардын 
өкүлдөрү жана администрация 
жетекчилери кирет. Балыкчы 
шаарынын комитетине жергиликтүү 
кеңештердин, жаштар уюмдарынын, 
коомчулуктун өкүлдөрү жана шаардын 

мэри кирет. Бөлүнгөн каражаттарды 
үзүрлүү пайдалануу максатында жана 
КГКнын бюджетинин чектелүү экенин 
эсепке алып, айыл өкмөттөрүнүн жана 
кеңештердин өкүлдөрү келип түшкөн 
сунуштардын приоритеттүүлүгүн 
баалап, эң мыкты варианттарды 
тандашат жана КГКга каржылоо үчүн 
кароого сунушат. Мындай долбоорлорго 
төмөндөгүлөр кирет:

●  Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун 
суу инфратүзүмүн реабилитациялоо 
жергиликтүү дыйкандар тарабынан эң 
көп талап кылынган долбоорлордун 
бири. КГК жыл сайын сугат 
каналдарын жана суткалык жөнгө 
салуу бассейндерин тазалоого оор 
техника бөлүп берет. 

●  Таза сууга жетүү айыл жергеси үчүн 
дагы бир өтө актуалдуу маселе болуп 
саналат. Жыл сайын КГК ушундай 
долбоорлордон жок дегенде бирди 
колдоого аракет кылып келет. 

●  Жаштардын билим-берүү жана 
спорттук демилгелерин өнүктүрүү 
максатында ири коомдук 
объектилерин курууну каржылоо. 
Мисалы, 2013 жылдан бери КГК жети 
футбол талаасын куруу иштерин 
толугу менен же болбосо кандайдыр 
бир бөлүгүн каржылаган.

2018 ЖЫЛГА ПЛАНДАЛГАН СОЦИАЛДЫК ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА 
КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ
Туруктуу өнүктүрүү 
программаларынан тышкары, 
биз негизинен шаймандар же 
болбосо кызматтар түрүндө 
бир жолу берилчү дотациялар 
бөлүп бердик. Бизге өлкөбүздүн 
ар тарабынан жардам берүү 
тууралуу көптөгөн кайрылуулар 
келип түшөт. Демөөрчүлүк 
колдоо жөнүндө кайрылуулар 
жана сунуштар компаниянын 
президенти башында турган жана 
жогорку жетекчиликтен түзүлгөн 
Демөөрчүлүк жана кайрымдуулук 
комитети тарабынан ай сайын 
каралып чыгат. Кабыл алынган 
кайрылуулардын бардыгы 
компаниянын ички саясаттары 
жана тартиптердин негизинде 
түзүлгөн тандоо критерийлерине 
дал келип келбегени текшерилет. 
КГК, көрсөтүлгөн демөөрчүлүк 
колдоонун максаттуу багытта 
колдонулуп жаткандыгын 
текшерүү үчүн, колдоого алынган 
кайрылууларды үзгүлтүксүз түрдө 
көзөмөлдөп турат.

2015 жылы башталып, КГКнын активдерин которууга тыйуу салган соттун 
чечиминин негизинде 2017 жылдын октябрь айына чейин токтоп калган 
көптөгөн долбоорлор 2018 жылы кайрадан ишке ашырылып баштаган. 
Өнүктүрүү долбоорлору, областты социалдык-экономикалык жактан 
өнүктүрүү багытында иштеп келе жаткан өнөктөш уюмдар аркылуу жүзөгө 
ашырылат. Биз, 2015 жылы эле биргелешип курулган пландар менен коюлган 
максаттар 2018 жылы ийгиликтүү ишке ашырыларына толук ишенебиз.
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жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп 
берүүнү улантмакчы. Жаштар атайын 
уюштурулган окуу жана практикалык 
сессиялардан өтүп,  бир аз болсо да 
киреше алып келе турган ишмердүүлүк 
аракеттерин баштай алышат. 

БИР АЙЫЛ – БИР ПРОДУКТ
Бул долбоордун алкагында жергиликтүү 
чийки заттардан өндүрүм чыгаруу 
боюнча кошумча цехтердин ачылышы 
пландалып жатат.

BIO.KG ДОЛБООРУ
Бул долбоор алкагында элдин 
көңүлүнө жагып калган өрүк фестивалы 
өткөрүлүп, айыл чарба секторунда 
пайда болгон жаңы технологиялар 
тууралуу маалымат берген бир нече 

тренинг уюштурулат. Мындан тышкары, 
бул долбоор жаштардын ишкердигин 
колдоо максатында өзүнүң алкагында 
чакан гранттык программаны дагы 
камтымакчы.  

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫНДА 
БИЛИМ БЕРҮҮНҮ КҮЧӨТҮҮ
Убагында олуттуу жыйынтык 
көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон бул 
долбоордун алкагында 2018 жылы 
окуучуларды Кыргыз Республикасынын 
жогорку окуу жайларынын кабыл алуу 
сынактарына сапаттуу даярдык сунуу 
үчүн мугалимдерге кайрадан окутуулар 
жүргүзүлмөкчү.

ЖЕРГИЛИКТҮҮ БИЗНЕС 
ДЕМИЛГЕЛЕРИ
КГК чакан жана орто бизнести 
өнүктүрүүгө жана диверсификациялоого 
багытталган демилгелерди каржылап 
келет. Жергиликтүү бизнес демилгелери 
программасы жергиликтүү ишкерлерге, 
алардын дараметин жогорулатууга көмөк 
көрсөтүп турат. Ушунун аркасы менен 
жаңы жумуш орундарынын жана буга 
чейин жок болгон же сапаты жана саны 
боюнча жетишсиз болгон кызматтардын 
пайда болушуна түрткү бермекчи. 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАР 
ТАРАБЫНАН ДЕМИЛГЕЛЕНГЕН 
ДОЛБООРЛОР
Жергиликтүү жамааттардын 
керектөөлөрүн канааттандырууга 
жумшалчу каражаттар жыл сайын 
компаниянын бюджетинде орун 
алат. Мындай керектөөлөрдү 
каржылоо чечимдери Кызматташуу 
боюнча регионалдык комитеттердин 
отурумдарында бардык айыл 
өкмөттөрүнүн катышуусунда алынат. 
КГКнын демилгеси менен бардыгы 
үч комитет түзүлгөн, алар Жети-
Өгүз, Тоң райондорунда жана 
Балыкчы шаарында. Жети-Өгүз жана 
Тоң райондорунун комитеттерине 
айыл өкмөт башчылары, айылдык 
кеңештердин төрагалары, жаштар 
уюмдарынын жана жамааттардын 
өкүлдөрү жана администрация 
жетекчилери кирет. Балыкчы 
шаарынын комитетине жергиликтүү 
кеңештердин, жаштар уюмдарынын, 
коомчулуктун өкүлдөрү жана шаардын 

мэри кирет. Бөлүнгөн каражаттарды 
үзүрлүү пайдалануу максатында жана 
КГКнын бюджетинин чектелүү экенин 
эсепке алып, айыл өкмөттөрүнүн жана 
кеңештердин өкүлдөрү келип түшкөн 
сунуштардын приоритеттүүлүгүн 
баалап, эң мыкты варианттарды 
тандашат жана КГКга каржылоо үчүн 
кароого сунушат. Мындай долбоорлорго 
төмөндөгүлөр кирет:

●  Жети-Өгүз жана Тоң райондорунун 
суу инфратүзүмүн реабилитациялоо 
жергиликтүү дыйкандар тарабынан эң 
көп талап кылынган долбоорлордун 
бири. КГК жыл сайын сугат 
каналдарын жана суткалык жөнгө 
салуу бассейндерин тазалоого оор 
техника бөлүп берет. 

●  Таза сууга жетүү айыл жергеси үчүн 
дагы бир өтө актуалдуу маселе болуп 
саналат. Жыл сайын КГК ушундай 
долбоорлордон жок дегенде бирди 
колдоого аракет кылып келет. 

●  Жаштардын билим-берүү жана 
спорттук демилгелерин өнүктүрүү 
максатында ири коомдук 
объектилерин курууну каржылоо. 
Мисалы, 2013 жылдан бери КГК жети 
футбол талаасын куруу иштерин 
толугу менен же болбосо кандайдыр 
бир бөлүгүн каржылаган.

2018 ЖЫЛГА ПЛАНДАЛГАН СОЦИАЛДЫК ИНВЕСТИЦИЯЛАР 

ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАНА 
КАЙРЫМДУУЛУК ЖАРДАМ
Туруктуу өнүктүрүү 
программаларынан тышкары, 
биз негизинен шаймандар же 
болбосо кызматтар түрүндө 
бир жолу берилчү дотациялар 
бөлүп бердик. Бизге өлкөбүздүн 
ар тарабынан жардам берүү 
тууралуу көптөгөн кайрылуулар 
келип түшөт. Демөөрчүлүк 
колдоо жөнүндө кайрылуулар 
жана сунуштар компаниянын 
президенти башында турган жана 
жогорку жетекчиликтен түзүлгөн 
Демөөрчүлүк жана кайрымдуулук 
комитети тарабынан ай сайын 
каралып чыгат. Кабыл алынган 
кайрылуулардын бардыгы 
компаниянын ички саясаттары 
жана тартиптердин негизинде 
түзүлгөн тандоо критерийлерине 
дал келип келбегени текшерилет. 
КГК, көрсөтүлгөн демөөрчүлүк 
колдоонун максаттуу багытта 
колдонулуп жаткандыгын 
текшерүү үчүн, колдоого алынган 
кайрылууларды үзгүлтүксүз түрдө 
көзөмөлдөп турат.

2015 жылы башталып, КГКнын активдерин которууга тыйуу салган соттун 
чечиминин негизинде 2017 жылдын октябрь айына чейин токтоп калган 
көптөгөн долбоорлор 2018 жылы кайрадан ишке ашырылып баштаган. 
Өнүктүрүү долбоорлору, областты социалдык-экономикалык жактан 
өнүктүрүү багытында иштеп келе жаткан өнөктөш уюмдар аркылуу жүзөгө 
ашырылат. Биз, 2015 жылы эле биргелешип курулган пландар менен коюлган 
максаттар 2018 жылы ийгиликтүү ишке ашырыларына толук ишенебиз.



Программаларды ишке 
ашыруунун жүрүшүндө 
Компания Ысык-Көл 
облусун туруктуу 
өнүктүрүү боюнча 
Стратегияны катуу 
карманат. Бул Стратегия 
өз ичине төрт негизги 
багытты камтыйт:

info@kumtor.comwww.kumtor.kg0312 90 07 07

2018 жылы «Кумтөр Голд Компани» ЖАКу (КГК), 
Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун  
чечиминин негизинде ишкананын активдерин үчүнчү 
жакка которууга тыйуу салынганына байланыштуу 
токтоп калган регионду өнүктүрүүгө багытталган 
программаларды колдоону улантат. Мындан тышкары, 
Ысык-Көлдүн тескей тарабынын социалдык жана 
экономикалык дараметин өнүктүрүүгө багытталган 
жаңы долбоорлорду каржылоо программасын ачкан 
жана ошондой эле Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк 
комитетинин отурумдарын кайрадан баштаган.  

•  Компаниянын 2018 жыл үчүн 
болгон пландары

•  Демөөрчүлүк жана 
кайрымдуулук жардам

•  Демөөрчүлүк жардам  
жөнүндө кайрылууларды 
карап чыгуу тартиби

•  «Кумтөр элчилери»

Бул 
чыгарылышта:

2017 жылы жергиликтүү 
жамааттардын кээбир ой-
тилектерин жүзөгө ашыруу ишин 
финансылык жактан колдой 
албасак дагы, биздин «Кумтөр 
Элчилери» аттуу корпоративдик 
ыктыярчылар программасы, 
жардамга муктаж болгон 
жамааттарга колдоо көрсөтүү 
максатында, бардык бөлүмдөрүнүн 
өкүлдөрүнүн башын бириктирди.

Подряддык уюмдардын 
жумушчуларын кошо алганда, 
КГКда жалпысынан 3 600гө жакын 
киши иштейт. 

Бул, кызыкдар тараптарга КГКнын 
ишмердүүлүгү жөнүндө так жана 
туура маалымат бере алчу эң ири 
топтордун бири болуп эсептелет. 

2017 жылы, КГКнын жана 
подряддык уюмдардын бардык 
бөлүмдөрүнүн жумушчулары жана 
кызматкерлери бул программаны 
колдоо максатында 4 500 саат 
ыктыярдуу иштерге жумшашты. 
Чүй жана Ысык-Көл областтарында 
элүүгө жакын атайын иш-чара 
өткөрүлдү, алардын арасында 
төмөндөгүлөрдү өзгөчө белгилеп 
кетели:
●  Жети-Өгүз жана Тоң 

райондорунун көл жээктеринде 

ишембиликтерди өткөрүү, бул 
маселеге көңүл кош карабаган 
«Кумтөрдүн» жумушчулары үчүн 
салтка айланды. Жергиликтүү 
жаштар уюмдары жана бийлик 
өкүлдөрү менен чогу ишкананын 
кызматкерлери туристтик 
сезондун башында, учурунда жана 
туристтер менен эс алуучулардын 
саны азайгандан кийин дагы 
кумжээктерди тазалоо иш 
чараларын өткөрүп келишет. 

●  Мындан тышкары, студенттерди, 
окутуучуларды, бизнес-
бирикмелердин мүчөлөрүн жана 

жергиликтүү жамааттарды кошо 
алганда дегендин оордунда 
ушулардын курамынан турган 
десен жагымдуурак болушу 
мүмкун.

●  Компаниянын ишмердүүлүгү, 
өндүрүштүк ишчаралары жана 
айлана-чөйрөгө таасирди 
минималдаштыруу үчүн 
колдонулган тажырыйбалары 
менен тааныштыруу максатында, 
компаниянын жетекчилери борбор 
калаанын жана Ысык-Көлдүн окуу 
жайларында көптөгөн атайын 
лекцияларды өткөрүштү.

КГК ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖАМААТТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ 
БОЮНЧА 2018-Ж КАРАТА ПЛАНДАРЫ

«КУМТӨР ЭЛЧИЛЕРИ» ПРОГРАММАСЫ

Айыл-чарба секторуна 
жардам көрсөтүү

Чакан жана жеке 
бизнести өнүктүрүү 

жана диверсификация 
жагынан көмөк 

көрсөтүү

Жаштар жана 
билим берүү 
долбоорлору

Айлана-чөйрө
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БАЙЛАНЫШТА

БИШКЕК КЕҢСЕСИ 
24 Ибраимов көч., 10-чу кабат, 720031 
Кабылдама: 0312 90-07-07

БАЛЫКЧЫ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
374 A Фрунзе көч., Телефон: 03944 4-00-13

КАРАКОЛДОГУ РЕГИОНАЛДЫК КЕҢСЕСИ 
1 Г Карасаев көч., 
Телефон: 03922 4-39-04

ЖЕТИ-ӨГҮЗ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Раймамадминистрациясы, КЫЗЫЛ-СУУ

ТОҢ МААЛЫМАТ БОРБОРУ
Райондук мамлекеттик 
администрациясынын имараты 
(Акимчилик), 2-чи кабат,  
БӨКӨНБАЕВ




