
«САРЫЧАТ-ЭЭРТАШ» КОРУГУ
Биотүрдүүлүктү сактоо боюнча «Кумтор Голд Компани» Стратегиясында 
жана Иш-чаралар планында корукка, анын ичинде жапайы жаратылышка 
мониторинг жүргүзүүнү ишке ашыруу, биотүрдүүлүктү сактоо боюнча 
топтордун ишине жардам көрсөтүү жана коруктун потенциалын бекемдөө 
жолу менен көрсөтүлүп жаткан колдоону улантууда жана кеңейтүүдө 
компаниянын кызыкдарлыгы жөнүндө так айтылат. 

2018-жылы компаниянын күч-аракети коруктун администрациялык базасын 
түзүүгө жана коруктун аймагында иштеп жаткан 22 адам үчүн коопсуз жана 
татыктуу эмгек шарттарын камсыз кылууга багытталган.
Ошентип,  588 800 сом өлчөмүндөгү каражаттар төмөнкү максаттар үчүн бөлүнүп берилген:
1. Башкы кеңсе үчүн тосмолорду түзүү. 
2. Изилдөөчүлөр үчүн конок үйүн жакшыртуу (эмеректерди жана тиричилик приборлорун сатып алуу).
3. Кызматкерлер үчүн бирдей кийим/униформаны сатып алуу.

КАЙРЫМДУУЛУК ЖАНА ДЕМӨӨРЧҮЛҮК ЖАРДАМ  
2018-жылы Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк жардам боюнча комитеттин 11 отурумунда 262 тапшырык каралып, 
алардын ичинен 81 тапшырык жактырылган. Каражаттардын көпчүлүк бөлүгү мектептер жана балдар бакчасы 
үчүн эмеректерди, калктын аялуу топтору үчүн азык-түлүк топтомун сатып алууга, спорттук иш-чараларды 
өткөрүүгө, жашоосу начар үй-бүлөдөгү көптү үмүттөндүргөн студенттер үчүн стипендияларды берүүгө, ошондой 
эле маданий иш-чараларды өткөрүүгө бөлүнүп берилген. 

2018-ЖЫЛЫ КОЛДООГО АЛЫНГАН ТАПШЫРЫКТАРДЫН 
САНЫ ЖАНА АГА БӨЛҮНГӨН КАРАЖАТ 

Район Тапшырыктын 
саны

Бекитилген сумма, 
АКШ доллары 

Балыкчы 12 19,408
Бишкек 13  21,463
Жети-Өгүз 35 90,801
Тоң 13 26,645
Башкалар 8 9,425
Бардыгы 81 167,741

2018-ЖЫЛЫ БӨЛҮНҮП БЕРИЛГЕН КАРАЖАТТАР,
КАТЕГОРИЯЛАР БОЮНЧА БӨЛҮШТҮРҮҮ

Спорт

9 7 8

3 3

33

Маданият Билим берүү Экология ЧОИИнфраструктураны 
өркүндөтүү

Калктын аяр 
катмары жана 

балдар

18
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«Байланышта» маалыматтык бюллетенинин бул чыгарылышы 2018-жылы КГКнын 
социалдык инвестициялары жана коомчулукту өнүктүрүү боюнча ишке ашырылган иш-
чараларын чагылдырууга арналган. Жергиликтүү коомчулуктарды өнүктүрүүгө КГК бөлгөн 
инвестицияларынын суммасы III Дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүнү каржылоо үчүн 
бөлүнгөн 752 658 АКШ долларын кошо алганда, болжолу 2 073 849 АКШ долларын түздү. 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КООМЧУЛУККА САЛЫМ

айыл чарба 
секторун 
өнүктүрүү

бизнестин 
өнүгүүсүн жана 

диверсификациясына 
жардам көрсөтүү

жаштар жана 
билим берүү 

программалары

курчап турган 
чөйрөнү 

коргоо боюнча 
долбоорлор

2019-ЖЫЛ, МАЙ

Колдоо алынган долбоорлор Жыл ичинде 
(миң доллар)

Жаштар демилгеси 74.13
Микрокредиттик агенттиктер 69.53
Өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу жер иштери 0
Жамааттардын демилгеси боюнча долбоорлор 344.42
Нарк чынжырын өнүктүрүү - жергиликтүү ишкерлердин 
демилгелери

127.41

Ичүүчү суу менен камсыздоо 135.39
Кайрымдуулук жана демөөрчүлүк жардам 150.36
Сугат системасын жакшыртуу 171.25
Бир Айыл – Бир Продукт 127.65
Bio.Kg: Ысык-Көл облусундагы органикалык аймактар 93.73
Жашыл чекит 20.00
Ысык-Көл облусунда билим берүүнүн деңгээлин 
жогорулатуу программасы 

149.7

«Сарычат-Ээрташ» коругунда биотүрдүүлүктү сактоо 8.43
III Бүткүл дүйнөлүк көчмөңдөр оюнуна карата 
демөөрчүлүк

752.66

Бардыгы 1,471.939

Кыргыз Республикасында 
коомчулуктарды 
өнүктүрүү боюнча 
КГК инвестициялык 
ишмердигин эки негизги 
типке бөлүштүрүүгө 
болот. Биринчи типти 
ишке ашырууда 
Ысык-Көл облусунун 
коомчулугун өнүктүрүү 
боюнча КГК Планы негиз 
катары кабыл алынат, 
төмөнкүлөр анын негизги 
багыттары болуп саналат:

Кыргыз Республикасында 
КГК тарабынан социалдык 
инвестициялардын алкагында ишке 
ашырылуучу ишмердиктин экинчи түрү 
бул бир жолку демөөрчүлүк жардам 
көрсөтүү. Аталган жардам жабдык, 
кызмат көрсөтүү формасында колдоо 
көрсөтүүнү камтыйт. Демөөрчүлүк 
жардам көрсөтүү тууралуу чечим 
компаниянын жогорку жетекчилигинен 
турган, Кайрымдуулук жана 
демөөрчүлүк жардам боюнча комитет 
тарабынан ай сайын кабыл алынат. 
Комитеттин мүчөлөрү КГК белгилеген 
тандап алуу критерийлерине туура 
келген тапшырыктарды карап 
чыгат жана бекитет. Компания 
мындай жардамынын максаттуу 
пайдаланышын текшерүү үчүн 
демөөрчүлүк жардам көрсөтүлгөн 
адамдардын жана уюмдардын 
сунушталган ишчараларынын 
максаттуу түрдө ишке ашырылышына 
мониторинг жүргүзүлүп турат. 

БАЙЛАНЫШТА
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БИР АЙЫЛ – БИР ПРОДУКТ
Бул долбоордун максаты жергиликтүү ресурстарды 
пайдаланып товарларды өндүрүү жолу менен 
Ысык-Көл облусунун экономикалык потенциалын 
өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн жеке ишкерлердин 
жана жергиликтүү коомчулуктун күч-аракетин 
бириктирүүдө турат. 

КГК 2016-жылы кайрадан долбоорду ишке киргизген 
(кайрадан кошо каржылоону ишке ашыра баштады). 
БАБП мамилесинин негизинде Ысык-Көл облусунда 
колдонулуучу чакан бизнестин модели Япон эл аралык 
кызматташтык агенттиги (JICA) тарабынан ишке 
ашырылуучу БАБП долбоорунун алкагында түзүлгөн. 
Максаттуу топ жана аймак: Жети-Өгүз жана Тоң 
райондорунда кийиз буюмдарын өндүрүү мене иш алып 
барган коомчулук уюмдары. Долбоор туруктуулук жана 
ийгиликтүүлүк жаатында жогорку потенциалга ээ жана 
региондогу чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө таасир 
тийгизүүгө жөндөмдүү. 

КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК ӨНДҮРҮШ 
ЦЕХТЕРИН ТҮЗҮҮ 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ПРОДУКЦИЯНЫН 
САПАТЫН ЖАНА КУТУЛОО 
ЫКМАЛАРЫН ЖАКШЫРТУУ ЖАНА 
ӨРКҮНДӨТҮҮ БОЮНЧА БИЛИМ БЕРҮҮ 

РЫНОКТУ ӨНҮКТҮРҮҮ

Жети-Өгүз районунда (Тамга жана Тилекмат айылдары) 
эки цех түзүлүп, оңдоо иштери жасалып, керектелүүчү 
жабдуулар менен камсыздалган.

180
ТРЕНИНГ 

ӨТКӨРҮЛДҮ

Учурда Тамга айылында жайгашкан цехте 50 аял жана 
Тилекмат айылындагы цехте 45 аял иштеп өз үй-бүлөлүк 
бюджетин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк алган.

ТАМГА

50

ТИЛЕКМАТ

45 1421
$448,862

1 200
адам колдоо алган.

Жалпы алты коомчулук 
өнөр жай иш каналары 
иштеп жатат: Жети-Өгүз 
районунда уч жана Тон 
районунда уч иш кана.

976
АДАМ

30КИЙИЗДЕН 
ЖАҢЫ 
ПРОДУКТ

13 АЗЫК-
ТҮЛҮК ТҮРҮ 
ТҮЗҮЛГӨН

ПРОДУКЦИЯНЫН
ТҮРҮ САТЫЛАТ

49 45
ЭКСПОРТТУК ИЧКИ 

КОНТРАКТТАР 

34%ГА
 ӨСКӨН

САТУУНУН 
КӨЛӨМҮ 

2018-ЖЫЛЫ 
САТУУДАН
АЛЫНГАН

61
бизнес 

жолугушууларды 
жана жарнамалык 
иш-чара түрүндө

9
жарманкелер 

жана 
көргөзмөлөр

23%
киреше 

өндүрүүчүлөр 
көбөйдү 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ИШКЕРЛЕРДИН ДЕМИЛГЕЛЕРИ
Ишмердүүлүктү ишке ашырууга «социалдык 
лицензияны» сактап калуу коомчулуктарды өнүктүрүүгө 
инвестициянын негизги максаты болуп саналат, бул 
болсо экономикалык ишмердиктин ар кандай түрлөрүн 
ишке ашыруунун жана/же иштеп жаткан экономикалык 
ишмердиктин өндүрүмдүүлүгүн жана кирешелүүлүгүн 
жогорулатуунун эсебинен жергиликтүү калктын жашоо 
деңгээлин жогорулатуу жолу менен чоң натыйжага 
жетишүүгө болот.
Жергиликтүү бизнес-демилгелерге колдоо көрсөтүү 
программасы жергиликтүү (анын ичинде муниципалдык) 
уюмдарга алардын потенциалын кеңейтүүгө жардам 
көрсөтүүгө арналган. Туруктуу өнүктүрүү бөлүмүнүн 
кызматкерлери КГК менен өнөктөштүккө кызыкдар болгон 
жана алардын иштиктүү максаттарына жетишүүсүнө өбөлгө 
түзүүчү демилгелерди биргелешип каржылоого даяр болгон 
негизги ишканаларды аныкташат. Жергиликтүү ишканалар 
менен натыйжалуу кызматташтыктан улам, биз жаңы жумуш 
орундарын түзө алабыз жана азыркы учурда жок болуп жаткан 
кызмат көрсөтүүлөрдү же учурда алардын көлөмү жетишсиз 
болуп жаткан, же алардын сапаттары талаптарга жооп бербей 
жаткан кызмат көрсөтүүлөрдү ишке киргизе алабыз. Мындай 
ишканалар менен өнөктөштүктө көрүүгө зарыл болгон 
потенциалдуу аракеттердин арасынан төмөнкүлөрдү бөлүп 
кароого болот: продукциянын сапатын диверсификациялоо/
жогорулатуу үчүн жаңы/өркүндөтүлгөн жабдууну сатып 
алуу, башкаруу жана отчеттуулук системасын өркүндөтүү, 
фермердик чарбаларга жана кайра иштетүү ишканаларына 
консультациялык кызмат көрсөтүү, фермерлер же кайра 
иштетүүчү ишканалар туш болуп жаткан жалпы чектөөчү 
факторлорду жоюу үчүн продукцияны топтоо, сактоо, кайра 
иштетүү, окуу борборлору ж.б. сыяктуу жалпы өндүрүш 
объекттеринин курулушу.
2018-жылы КГК төмөнкүдөй долбоорлорду ишке ашырууга 
колдоо көрсөттү:
Тоң районундагы «Күн-Чыгыш Айыл Сервис» 
муниципалдык ишканасы. КГК бетон буюмдарын (жолдорду 
жана сугат системасын калыбына келтирүү максатында) 
өндүрүү үчүн жабдууларды сатып алууга каржы бөлүп берген. 
Азыркы учурда бул ишканада 20дан ашык адам иштейт. 
2019-жылы ишкана КГК жардамы менен сатылып алынган 
кошумча жабдууну колдоно баштагандан кийин проукциянын 
10дон ашык аталышын чыгарууну пландаштырып жатат. 
2018-жылдын үч айында ишкана жалпы суммасы 300 000 
сом болгон бетон продукциясын даярдаган. Бул ишкана 
муниципалдык болгондуктан, ал мультипликативдик натыйжа 
берет. 2019-жылы жергиликтүү администрация ишкананын 
өнүрүштүк потенциалын кеңейтүүгө жана бекемдөөгө 
каражаттарды бөлүп берүүнү пландаштырып жатат. 
БЮДЖЕТ: 5 116 995 COM

Койлордун жана эчкилердин ооруларын дарылоо жана 
алардын алдын алуу үчүн жуундуруу комплексинин 
курулушуна колдоо көрсөтүү. Объект Жети-Өгүз айылында 
жайгашкан, анын жардамы менен 7 айылдан 18 939 кой жана 
1 257 эчки дарылоодон өтөт деп болжолдонууда. Бул объектте 
эки ветеринар иштейт. Бир процедуранын наркы кой/эчки 
үчүн 15 сом, түшкөн каражат маяна төлөөгө жана аталган 
комплести тиешелүү түрдө тейлөөгө сарпталат жана аны 
менен бул иштердин туруктуулугун камсыздайт. 
БЮДЖЕТ: 500 000 COM
Билим берүү тармагында КГК эки окуу жайды колдоого 
алып жалпы эсеп менен 2 398 468 сом каржы сарптады. 
Анын ичинде Барскоон айылындагы № 55 кесиптик окуу 
жайынын жатаканасынын чатырына капиталдык оңдоо 
иштерин аткарууну колдоого алды. Бул окуу жайы Жети-Өгүз 
районундагы жалгыз кесиптик билим берүү мекемеси болуп 
саналат, ал кесипкөй ашпозчуларды, ширетүүчүлөрдү, кийим 
тигүүчүлөрдү, электриктерди жана башка адистерди даярдайт. 
Учурда кесиптик-техникалык окуу жайы өзүнүн жатаканасына 
ээ эмес жана айрым окуучулар жергиликтүү жашоочулардын 
үйлөрүндө жашоосуго туура келет. Ошенткен менен окуу 
жайы жатакана катары колдонууга боло турган жайга ээ. 
Бул жатаканада 255 студент жайгашууга болот. Ошондой 
эле, Кызыл-Суу айылында жайгашкан, 2014-жылы түзүлгөн, 
«Кут-Билим» жалпы билим берүүчү мектеби үч лаборатория 
(химиялык, физикалык жана биологиялык) түзүүгө жана 
ашкана жабдууларын сатып алууга каражат алды. Кыска 
мөөнөттүн ичинде мектеп жакшы натыйжаларга жетишти 
жана региондогу ийгиликтүү мектептерден болду. Азыркы 
учурда Ысык-Көл облусунан 210 окуучу сапаттуу билим алуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ, бул болсо аларга жогорку билим алуу үчүн 
жогорку окуу жайларына тапшыруусуна жардам берет.
Ысык-Көлдүн аялдар коомчулуктарынын ассоциациясы. 
Долбоор жакыр үй-бүлөлөрдүн жашоо абалын жакшыртууга 
багытталган. Бөлүнгөн каражаттар улуттук боз үйлөрдү 
даярдоо боюнча окутуучу тренингдерди өткөрүүгө сарпталган. 
Тренингден өткөндөн кийин катышуучулар улуттук боз үйлөрдү 
жасашып, аларды сатышкан. Долбоорго 15 адам ишке 
тартылган (10 аял жана 5 эркек). БЮДЖЕТ: 178 200  COM
Артыкчылыктуу түрдө агрардык сектордо кызмат 
көрсөтүүчү «Барс-С» муниципалдык ишкана, КГК 
тарабынан бөлүнүп берилген 500 000 сом өлчөмүндөгү 
каражаттар имаратты реконструкциялоо үчүн колдонулган. 
Бул ишканада 50 адам эмгектенет. БЮДЖЕТ: 500 000 COM
Бардыгы алты уюм жаңы продукттарды ишке киргизүү 
жана көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жогорулатуу 
үчүн каржылоо алышкан. Алуучулардын арасында билим 
берүү, туризм, кызмат көрсөтүү жана курулуш секторунун 
өкүлдөрү болгон.

МИКРОКРЕДИТТИК АГЕНТТИКТЕР  
КГК түзүгөн Микрокредиттик агенттиктер (МКА) Ысык-Көл 
облусунун Жети-Өгүз, Тоң райондору жана Балыкчыда 
жайгашкан. Микрокредиттик агенттиктер жумушчу орундарын 
түзүп жана жергиликтүү бюджетке салыктарды төлөп жаткан 
жергиликтүү чакан жана орто бизнеске төмөн пайыздык чен 
боюнча кредиттерди беришет. Өсүп жаткан күтүүлөргө жана 
жергиликтүү коомчулуктардан тапшырыктардын санынын 
көбөйүүсүнө байланыштуу 2019-жылы микрокредиттик 
агенттиктерге колдоо көрсөтүүнү улантуу сунуш 
кылынды. КГК Байкоочу кеңештин мүчөсү бойдон калат. 
Микрокредиттик агенттиктерди колдоо бул төмөн пайыздык 
каржы ресурстарын элге жеткиликтүү кылып,  аймактарда 
чакан жана орто бизнестин өнүгүүсүнө шарт түзгөгн КГКнын 
ийгиликтүү долбоору. 

2018-жылдын 31-декабрына карата үч агенттиктин кредиттик 
портфели 251 469 960 сомду (МКА «Жети-Өгүз» ‒ 117 959 
360 сом, МКА «Тоң Финанс» ‒ 77 849 500 сомду жана МКА 
«Балыкчы Финанс» ‒ 55 661 100 сомду) түзгөн. 2018-жылы 
МКА «Жети-Өгүз» жалпы суммасы 81 220 000 сомдук 325 
кредит берген;натыйжасында 244 жумушчу орунтүзүлгөн. 
МКА «Тоң Финанс» жалпы суммасы 60 040 000 сомдук  192 
кредит берип,  натыйжасында 216 жумушчу орун түзүлгөн. 
МКА «Балыкчы Финанс» жалпы суммасы 48 326 000 сом 
болгон 165 кредит берип, 164 жумушчу орун түзлгөн. .
Бардыгы 2018-жылы аталган МКАлар жалпы суммасы 
189 586 000 сом болгон 682 кредит берген. Кредиттердин 
кайтарымдуулугу 96,3 % түздү.
КГК  бөлгөн каражаттардын жалпы суммасы  4 790 940 сомду 
(2 395 470 сом ‒ МКА «Тоң Финанс» үчүн жана 2 395 470 сом 
‒ МКА «Балыкчы Финанс» үчүн) түздү.
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Региондук комитеттин кеңешмелеринде кабыл алынган 
сунуштарга жана чечимдерге ылайык, 2018-жылы төмөндө 
көрсөтүлгөн пландар ишке ашырылган:

Кызыл-Суу айылында жайгашкан, 96 500 адамды 
тейлеген райондук оорукана үчүн хирургиялык 
медициналык жабдууну (лапароскоп) сатып алуу. 
Оорукананын штатында 399 кызматкер катталган, 
анын ичинде 50 адам – практикалык дарыгерлер. 
Лапароскопту колдонуу менен иштөөгө эки дарыгер 
окуудан өткөн. БЮДЖЕТ: 5 783 824 COM

Тоң районунун айылдарында мини-футбол талаалары 
үчүн төшөлмөлөр:
Бөкөнбаев БЮДЖЕТ: 1 456 881 COM  13 882

Көк-Сай БЮДЖЕТ: 1 642 488 COM  1 045

Калкагар БЮДЖЕТ: 1 201 776 COM  869

Жер-Үй БЮДЖЕТ: 1 002 795 COM  751

Жети-Өгүз районунун айылдарында мини-футбол 
талааларынын курулушу:
Светлая Поляна БЮДЖЕТ: 1 454 292 COM  2 857

Тамга БЮДЖЕТ: 2 285 410 COM  3 494

Кызыл-Суу БЮДЖЕТ: 2 760 598 COM  14 156

Боз-Бешик БЮДЖЕТ: 1 466 390 COM  1 365

Курулушу 2018-жылы башталган жана 2019-жылы 
аягына чыгарылат. Ошондой эле долбоор жергиликтүү 
райондук администрациялардын жана Ысык-Көл 
облусун Өнүктүрүү фондунун каражаттарынан 
каржыланат.

Тоң районунда (Кара-Коо, Бөкөнбаев айылдарында) 
маданият үйлөрү үчүн жабдууну жана эмеректерди 
реконструкциялоо жана сатып алуу. Учурдагы абалда 
музыкалык жабдууларды жана эмеректерди сатып 
алуу аткарылды, курулуш иштери 50 % га аяктаган. 
БЮДЖЕТ: 2 545 810 COM

Тоң райондук ооруканасында иштеп жаткан, Бишкек 
шаарынан келген эки жаш дарыгер (хирург жана 
анестезиолог) үчүн бөлүнүп берилген муниципалдык 
батирдин оңдоо иштери. БЮДЖЕТ:555 454 COM

Калкынын саны 40 000ден ашык болгон Балыкчы 
шаарын жашылдандыруу боюнча долбоор үчүн кара 
топурак сатып алынган. БЮДЖЕТ: 3 895 000 COM

Тоң районунун сегиз мектептеринде (Кажы-Сай, 
Тоң, Бар-Булак, Калкагар, Кара-Шаар, Туура-
Суу, Көк-Мойнок, Шор-Булак айылдарында) сегиз 
компьютердик класс жабдылган, 2 314 окуучу 
алардын кызматтарынан колдонушат жана үч 
балдар бакчасында (Эшперов, Төрт-Көл, Кажы-Сай 
айылдарында) үч компьютердик класс жабдылган.
БЮДЖЕТ: 2 164 730 COM

Чабандар жана туристтер үчүн баш паанек жана эс 
алуу жайы катары бийик толу жайыттарга жана Ак-
Шыйрак айылына баруучу жолго контейнер коюлган. 

БАЛЫКЧЫ КАРАКОЛ

ЖАМААТТАР ДЕМИЛГЕЛЕГЕН ДОЛБООРЛОР
Бул долбоор КГКга берилген тапшырыктарга 
ылайык, жергиликтүү калк тарабынан келип түшүүчү 
демилгелерге финансылык колдоо көрсөтүүнү 
камтыйт. Мындай тапшырыктар жана демилгелер 
көпчүлүк учурларда Региондук комитеттин 
отурумдарында алдын ала талкууланат. 

Долбоорлорду ишке ашыруу бийликтин жергиликтүү 
органдары, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана жаштар 
топтору менен өнөктөштүктө ишке ашырылат. Долбоорлор 
жергиликтүү коомчулуктар тарабынан ишке киргизилет, 
башкарылат жана ишке ашырылат. Каражаттарды/
материалдарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылуу 
үчүн туруктуу өнүктүрүү бөлүмүнүн кызматчылары 

жергиликтүү бейөкмөт уюмдар менен биргеликте 
туруктуу мониторинг жүргүзүп турат. Бул долбоорлор 
жергиликтүү коомчулуктар тарабынан колдоого ээ 
болуп, алар тарабынан жогору бааланат. Коомчулуктун 
мүчөлөрү тарабынан сунушталган долбоорлор айрым 
гана адамдарга гана эмес, көп сандаган адамдарга 
пайда алып келүүгө багытталган жана артыкчылыктуу 
түрдө Ысык-Көл облусунда ишке ашырылат. Долбоорлор 
аталган аймактыгы инфратүзүмдү өнүктүрүүгө, социалдык 
демилгелерге колдоо көрсөтүүгө, спорту өнүктүрүүгө жана 
жаштарга колдоо көрсөтүүгө, ошондой эле калктын аялуу 
топторуна жардам көрсөтүүгө багытталган.

kumtorinfo@centerragold.comwww.kumtor.kg0312 90 07 07

BIO.KG: ЫСЫК-КӨЛ
ОБЛУСУНДАГЫ
ОРГАНИКАЛЫК АЙМАКТАР

Аялдардын жана жаштардын потенциалын 
бекемдөө, ошондой эле «төмөндөн жогору» ыкмасын 
колдонуу жолу менен алардын жеке социалдык жана 
экономикалык максаттарына жетүүдө коомчулуктун 
натыйжалуу катышуусунун эсебинен айыл жергесинин 
турмуш деңгээли жогорулайт.

Максаты – Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусунда 
жаштардын экономикалык потенциалын кеңейтүү – 
жаштардын (анын ичинде жаш аялдар) ишмердүүлүк 
боюнча жөндөмүн жогорулатуу жана жаштарды 
камтыган бизнес-моделдерди колдоо аркылуу алардын 
муктаждыктарын канааттандыруу жана жаштар (анын 
ичинде жаш аялдар) ишке ашырып жаткан ишмердүүлүктү 
жана коомчулукта жаш үй-бүлөлөр башкарган үй 
чарбаларды бекемдөө.

Долбоорду ишке ашыруу үчүн айылдарды тандоо 
жергиликтүү жаштардын муктаждыктарын жана 
коомчулуктардын экономикалык потенциалын колдоо 
негизинде жүргүзүлгөн. FSDS уюмунун “Кумтөр” 
каржылаган долбоордун алкагында коомчулуктар менен 
иштөөдөгү тажрыйбасы чечимдерди кабыл алууда эске 
алынган. Бардык тандап алынган максаттуу аймактардагы 
жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
жана кандайдыр бир киреше алуу булагын пайда кылуу 
боюнча көйгөйлөр орун алган. Жеке потенциалын 
пайдалануу жолу менен коомдун өнүгүүсүнө өз салымын 
кошууга жөндөмдүү, чакан бизнести өнүктүрүү үчүн 
мүмкүнчүлүктүн жана ресурстардын кеңири спектрине 
ээ болгон жаш ишмерлер жана жаш аялдар, улуттук 
азчылыктардын өкүлү, жумушсуз болгон 20-35 жаштагы 
жаштар негизги максаттуу топтор катары кабыл алынган.

ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРДЫН 
ДЕҢГЭЭЛИНДЕГИ КӨРСӨТКҮЧТӨР
Экономикалык ишкердүүлүк чөйрөсүндө 
максаттуу топтун жөндөмүн өркүндөтүү.

КОНКРЕТТҮҮ НАТЫЙЖАЛАР 
ДЕҢГЭЭЛИНДЕГИ КӨРСӨТКҮЧТӨР

18
5

ДОЛБООРЛОР 
КАРЖЫЛАНГАН

49
ДОЛБООР 
КАРАЛГАН

ДОЛБООРДУН 
ЖЕТЕКЧИСИ 
АЯЛДАР

•  Көз карандысыз тандап алуучу комитет түзүлгөн, анын 
курамына ишмердүүлүк иш чөйрөсүндөгү беш адистер, 
FSDS уюмунун жана “Кумтөр Голд Компани” өкүлдөрү 
кирген.

Ишкердүүлүктү өнүктүрүү/ишкердик ишин 
пландаштыруу чөйрөсүндө жаштардын 
жөндөмүн өркүндөтүү

Жаштардын жетекчилигинин астындагы 
ишкердик ишин өнүктүрүү чөйрөсүндөгү 
байланыштарды түзүү жана алдынкы 
тажрыйбаларды алмашуу.
•  100дөн ашык адамдын/коноктордун катышуусунда эки 

коомдук иш-чара («Өрүк фест» жана «Алтын-Кум фест») 
өткөрүлгөн.  

67 19
2018-жылдын июнь-сентябрь айларында өткөрүлгөн 
үч окутуучу семинарлардан өткөндөн кийин 86 жаштар 
(19 аялды кошо алганда ‒ 22 %) ишмердик ишин 
пландаштыруу жаатында өздөрүнүн билимин жана 
жөндөмдөрүн жакшыртышкан.
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ЖАШТАР ИШКЕРЧИЛИГИ
Жалпы максат: жаштардын Ысык-Көл облусунун 
экономикалык өркүндөөсүндө жоопкерчиликти өзүнө 
алуусунда жана аны камсыз кылууга активдүү жардам 
көрсөтүүсүндө күч-кубан берүү. 

1-конкреттүү максат: жаштардын максаттуу облуста 
экономикалык өнүгүүгө жетишүүсүн камсыз кылуу 
үчүн ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү жөндөмдөрүн 
жогорулатуу жана кеңейтүү.
•  Тренерлер үчүн тренинг өткөрүлүп, анда Каракол, 

Балыкчы шаарларындагы, ошондой эле Ысык-Көлдүн 
түштүк жээгинде жайгашкан райондордогу сегиз бизнес-
борборлордун он өкүлү окуудан өткөн. «Чекте» иштиктүү 
көндүмдөрдү өнүктүрүү боюнча курстарды ачуу үчүн 
үч билим берүү борбору тандалып алынган: «Секом» 
(Secom) (Каракол шаары), «Балыкчы» өнүктүрүүнүн жана 
коомдук билим берүүнүн региондук борбору (Балыкчы 
шаары), «Ак-Куу ордосу» коомдук фонду (Дархан айылы).

2-конкреттүү максат: жергиликтүү жана улуттук 
деңгээлдерде жаштардын иш менен камсыз болушун 
жана карьералык өсүшүн камсыз кылууга жардам 
көрсөтүү максатында жергиликтүү эмгек рыногунда 
келишимдердин санын жогорулатуу.

•  Ысык-Көлдүн түштүк жээгиндеги жаштарды Ысык-Көл 
облусунун уюмдарына жана жеке компанияларына 
ишке орноштуруу максатында аларды тартуу боюнча 
инструмент иштелип чыккан.

•  Үч бизнес-борбор аркылуу үч модулдун алкагында окутуу 
жүргүзүлгөн, ага психология, финансы, ишмердүүлүк 
жана маркетинг жаатында окутуулар киргизилген.  

•  Каракол, Балыкчы шаарындагы жана Дархан 
айылындагы курстарга бардыгы 54 адам катышкан, 
алардын бардыгы Каракол шаарында өткөрүлө турган 
семинарга катышууга мүмкүнчүлүк алышкан.

54 КУРСТАРГА 
54 АДАМ 
КАТЫШКАН

•  Караколдогу «Секом» билим берүү борбору 30 000 
сом, «Балыкчы» борбору 11 000 сом жана Дархан 
айылындагы борбор 17 000 сом киреше тапкан.

•  33 катышуучунун ичинен тогуз жаш ишмерлер (аялдын 
жетекчилигиндеги бир долбоорду кошо алганда) 
өзүнүн ишмердүүлүк ишин жүзөгө ашыруу үчүн жабдык 
формасында финансылык жардам алышкан. 

СУГАТ СИСТЕМАСЫН ЖАКШЫРТУУ
Сунушталган долбоор биздин ишмердүүлүктүн негизги 
багытына тиешелүү, анын максаты айыл чарбасын 
өнүктүрүүгө жардам көрсөтүүдө камтылган. Өкмөт дагы 
айдоо жерлерин кеңейтүүгө чоң көңүл буруп жатат, 
эксперттердин баамында өлкөдө айдоо жерлеринин 
жалпы аянтын жетиштүү инвестициянын шарттарында 
эки эсеге көбөйтүүгө мүмкүн. Бул чөйрөдө биздин 
инвестициялык ишмердүүлүктүн негизги максаттары 
төмөнкүдө камтылат: (1) сугат сууларынын көлөмүн 
көбөйтүү жана сугат жерлеринин аянттарын кыйла 
кеңейтүү, (2) түшүмдүүлүктү жогорулатуу жана ага 
ылайык фермерлердин кирешелерин көбөйтүү.

Региондук комитеттин отурумдарында калыбына 
келтирүүнү талап кылган аянттардын өзгөчөлүктөрү 
аныкталат. Региондун бийлик органдарынын сунуштары 
боюнча жергиликтүү уюмдар менен контракттар 
түзүлгөн. Долбоор сугат сууларынын жетишсиздик 
көйгөйүн тартып жаткан көп сандаган адамдарга/
фермерлерге пайда алып келет.

Жети-Өгүз районунда 23 айылда 30 432 фермерге 
тиешелүү 14 186 га жерди сугаруу үчүн колдонулуучу 
16 объект калыбына келтирилди. Тоң районунда сегиз 
айылда 3 283 фермерге тиешелүү 4 393 га жерди сугаруу 
үчүн колдонулуучу төрт объект калыбына келтирилди. 

ДАРХАН

КАРАКОЛБАЛЫКЧЫ

kumtorinfo@centerragold.comwww.kumtor.kg0312 90 07 07

ИЧҮҮЧҮ СУУНУ КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА ДОЛБООР 
Бул долбоор жергиликтүү коомчулуктардын 
ичүүчү сууга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу 
үчүн арналган. Долбоор абдан кеңири таанылган, 
анткени ал миңдеген адамдардын жашоосун 
жакшыртат. Бул долбоорду ишке ашыруу менен 
байланыштуу компанияга келип түшүүчү көптөгөн 
тапшырыктар бийликтин жергиликтүү органдары 
менен талкууланат жана Региондук комитеттин 
отурумдарында бекитилет. 

2018-жылдын июль айында КГК Жети-Өгүз районунун 
Ырдык айылдык кеңешинин Конкино айылында ичүүчү 
таза сууга жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча 
долбоорду ишке ашырууну аягына чыгарды. Айылдын 
калкынын саны 700гө жакын адамды түзөт.  Бул 
долбоорду каржылоо жергиликтүү бюджеттин (200 000 
сом) жана Ысык-Көл облусунун Өнүктүрүү фондунун 
(2 000 000 сом) каражаттарынан ишке ашырылган. Бул 
максаттарга КГК тарабынан бөлүнгөн каражаттардын 
суммасы 5 498 000 сомду түзөт.

КГК Тоң районунун Көк-Мойнок айылында (калкы 611 
адам) бургулоо иштерин жүргүзүү максатында  1 500 000 
сом өлчөмүндө каржылоо көрсөткөн. Мындан тышкары, 
Жети-Өгүз районунун Жеңиш айылында (калкы 3 318 
адам) суу менен камсыз кылуу системасын калыбына 
келтирүү боюнча иштерин баштоо үчүн 7 599 900 сом 
бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө төмөнкү иштер аткарылды: 

суу түтүктөрүн монтаждоо, скважиналарды (бургуларды) 
калыбына келтирүү, суну зыянсыздандыруу системасы 
жайгашкан имараттарды оңдоо, суу басымын камсыздоо 
мунарасы куруу. Долбоордун алкагындагы бардык иштер 
2019-жылы аягына чыгарылат. Бардык көрсөтүлгөн 
долбоорлорду каржылоо бир нече донорлор, жергиликтүү 
муниципалитеттер жана Ысык-Көл облусун Өнүктүрүү 
фонду менен биргеликте ишке ашырылып жатат.

Көрсөткүчтөр 2017-2018
окуу жылы

2018-2019
окуу жылы

КДолбоорго катышкан мектептердин саны 9 14

Окуудан өткөн мугалимдер саны 82 124

Долбоорго катышкан окуучулардын саны 255 422

Түзүлгөн окутуу борболорунун саны 2

ЖРТ (ОРТ) өтүүдө өткөрүү балл (110 жана андан жогору) алган 
бүтүрүүчүлөрдүн пайызы 

68%
(төмөнкү деңгээл - 

47,5 %)

70%
(республика 

боюнча орточо 
көрсөткүч - 50 %)

Кесиптик өнүктүрүү чөйрөсүндө окутуу 5

ЖРТ өтүү боюнча окутуу, методика жана жетекчилик, көркөм адабият 2 490 3 110

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮН 
ДЕҢГЭЭЛИН  ЖОГОРУЛАТУУ ПРОГРАММАСЫ 

Ысык-Көл облусундагы тандап алынган орто мектептердин жогорку класстарында (10-11) билим берүүнүн 
жалпы деңгээлин жогорулатуу максатында, жогорку окуу жайларына катталуучу мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн 
санын көбөйтүү үчүн 2016-жылы билим берүү атрмагында долбоор ишке киргизилген. 

Аталган мөөнөттө долбоорду ишке ашыруудагы натыйжалар төмөндө көрсөтүлгөн:


