
 
 
 
 

                     
 
 
 
 

Европа Биримдигинин жана БУУнун  
“Социалдык калыстыкка жетишүү үчүн акыйкат башкарууну 

илгерилетүү” биргелешкен долбоорунун жана БУУнун Өнүктүрүү 
программасынын Ачык коом институту каржылаган “Дараметти 

арттыруунун механизмдери” долбоорунун алкагында  
 

“Айыл өкмөтүндө Кызмат көрсөтүү борборунун иштөөсүнүн 
практикалык аспектилери” деген темада семинар өткөрүлүүдө.  

 
 
Өткөрүү орду:  

• 2013-жылдын 11-октябрында Сокулук районунун Орок айыл өкмөтүндө 

• 2013-жылдын 22-октябрында Баткен облусунда  

• 2013-жылдын 24-октябрында Жалалабад облусунда  

• 2013-жылдын 25-октябрында Ош облусунда  
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Европа Биримдигинин жана БУУнун “Социалдык калыстыкка жетишүү үчүн акыйкат башкарууну 
илгерилетүү” биргелешкен долбоорунун  

 
жана БУУнун Өнүктүрүү программасынын Ачык коом институту каржылаган “Дараметти 

арттыруунун механизмдери” долбоорунун алкагындагы 
 

“Айыл өкмөтүндө Кызмат көрсөтүү борборунун иштөөсүнүн практикалык аспектилери” 
деген темадагы бир күндүк семинардын  

 
ПРОГРАММАCЫ  

 
 

Убактысы Сессиянын аталышы  Жооптуулар 
09.00 – 09.40 Катышуучулардын семинар өтүүчү 

жерге жөнөп кетиши 
Жер-жерлердеги БУУӨП 
Аймактык Адистери 

09.40 – 09.50 Семинар өтүүчү жерге келүү жана 
катышуучуларды каттоо 

Жер-жерлердеги БУУӨП 
Аймактык Адистери 

09.50 -10.10 Саламдашуу жана алгачкы кириш сөз БУУӨП Демократиялык 
башкаруу программасынын 
өкүлү (макулдашуу боюнча)  
Жер-жерлердеги айыл 
өкмөттөрүнүн башчылары 

10.10 - 10.30 “Калкка кызмат көрсөтүүнүн көп 
функционалдуу борборлорун 
киргизүүнүн концептуалдык маселелери 
жөнүндө” презентациясы 

БУУӨП эксперттери 

10.30 – 10.50 Презентация: Кызмат көрсөтүү 
борборунда көрсөтүлүүчү негизги 
мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматтар боюнча нормативдик-укуктук 
база «ЖӨБ органынын мамлекеттик 
органдардын аймактык бөлүмдөрү 
менен калкка кызмат көрсөтүү 
маселелери боюнча өз ара иштешүүсү 
(НУА долбоорлору) 

БУУӨП эксперттери 

10.50 – 11.00 Суроолор-жооптор  

11.00 – 11.20 Кофе-брейк  

11.20 - 11.50 Электрондук-маалыматтык күркөнүн 
иштөөсүн демонстрациялоо  

Мамытов Азамат, 
Мамбетова Асель, «Өнүгүү 
Саясаты Институту»    11.50-12.45 Калкка кызмат көрсөтүүнүн бизнес 

(жумушчу) процесстери  
- мамлекеттик, 
- муниципалдык кызмат 
көрсөтүүнүн мисалында 

12.45-12.55 Суроо-жооптор 

12.55 – 13.55 Түштөнүү  
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13.55 - 14.45 Практикалык мисал: Мамлекеттик 
кызмат көрсөтүү боюнча аймактык 
мамлекеттик органдар менен ишмешүү 
(мисал) 

Мамытов Азамат, 
Мамбетова Асель, «Өнүгүү 
Саясаты Институту»    

14.45 - 14.55 Суроо-жооптор  

14.55-15.20 Чүй облусунун Сокулук районунун 
пилоттук Орок айыл аймагынын калккка 
кызмат көрсөтүү борборунун ишин 
практика жүзүндө демонстрациялоо 

Орок айыл өкмөтүнүн 
башчысы жана жоопттуу 
адис  

15.20-15.30 Суроо-жооптор  

15.30 – 15.45 Кофе-брейк  

15.45 - 16.15 Презентация: «Жарандардын 
кайрылуусу жөнүндө» КР Мыйзамы, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
органдардын жарандардын 
кайрылууларын кароо процедуралары  

Мамбетова Асель, «Өнүгүү 
Саясаты Институту»    

16.15-16.25 Суроо-жооптор  

16.25 – 17.00 Талкуу  БУУӨП эксперттери  
Раимбеков Багышбек 
ЖӨБМА жана МО 
кызматкери 
Мамытов Азамат, 
Мамбетова Асель, «Өнүгүү 
Саясаты Институту»    

17.00 – 17.20 Окуу семинарын жыйынтыктоо 

17.20 – 18.00 Жөнөп кетүү  БУУӨП жер-жерлердеги 
аймактык адистери  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК 
КЫЗМАТТАРДАН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН 

МААЛЫМАТТЫК КҮРКӨ 
 
 

ОКУУ НУСКАМАСЫ 
 
  

8 
 



 
 
 
 

1.  СЕМИНАРДЫН МАКСАТЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ  

Максат: айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине, Кызмат көрсөтүү борборлорунун адистерине, айыл 
башчыларына, АӨК өкүлдөрүнө Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуу үчүн 
маалымат күркөсү менен иштөө боюнча билимдерди жана жөндөмдөрдү берүү. 
Милдеттер: 
 

1.1. Жер-жерлерде Кызмат көрсөтүү борборунун ажырагыс бөлүгү катары маалымат 
күркөлөрүн жайылтуу актуалдуулугун көрсөтүү. 

1.2. Маалымат күркөлөрүн колдонуу билимдерин жана жөндөмдөрүн берүү. 
1.3. Жарандардын мамлекеттик органдарга жана ЖӨБ органдарына кайрылуу 

тартиби жөнүндө маалымат берүү. 
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2.  СЕССИЯ 2. МААЛЫМАТ КҮРКӨСҮН КОЛДОНУУ АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ  

Маалыматтык күркөнүн негизги максаты эмнеде?  

Келечекте ал кантип кошумча пайдаланыла алат? 

1.Жалпы маалымат 
Маалыматтык күркөлөр – «сенсордук күркөлөр» адамдын «электрондук 

жардамчыларынын» функциясын аткарат. Сенсордук күркөлөр ар түрдүү тармактарда колдонулат, 
мисалы, Кыргызстанда алар калк тарабынан коммуналдык кызматтарга, уюлдук байланыш 
кызматтарына, Интернет кызматтарына ж.б. төлөө үчүн кеңири колдонулуп жатат. Сенсордук 
күркөнүн дагы бир түрү – маалымат берүү болуп саналат. Ошентип, мындай күркөлөр дүйнөдө 
аэропорттордо, темир жол вокзалдарында, көргөзмөлөрдө, китепканаларда, музейлерде, 
банктарда, мейманканаларда, медициналык мекемелерде, бизнес-борборлордо, окуу жана 
мамлекеттик мекемелерде жана башка эл көп чогулган жерлерде маалыматтык терминал катары 
колдонулат.  

Сенсордук күркөлөр аны алуучулардын кеңири чөйрөсүнө маалыматты жеткиликтүү кылат. 
Сенсордук интерактивдүү күркөлөр, маалымат берүүдөн тышкары, ошондой эле кошумча 
кызматтарды да көрсөтө алат, мисалы сурап-билүү маалыматын, уюмдун ишмердиги, иштөө 
режими жана келген адамдарды кабыл алуу  тууралуу маалыматты бере алат. 

Маалыматтык күркөлөр маалымдоо каналы катары айыл өкмөтүндө жана шаарларда 
мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү тууралуу маалымдоо бөлүгүндө 
электрондук өкмөттүн бөлүгү боло алат жана болууга тийиш. Алардын жардамы менен 
жарандардын жана бийлик органдарынын өз ара аракеттешүүсүнүн натыйжалуу системасы ишке 
ашырылышы мүмкүн. 

 
 
2. Жабдуу тууралуу маалымат 

Маалыматтык күркөнүн негизинде - персоналдык компьютер. Аны колдонуу ыңгайлуу 
болушу үчүн ал атайын сенсордук монитор менен жабдылган, ал экранга жөн гана тийүү менен 
аны башкарууга мүмкүндүк берет. Сенсордук интерфейстин түзүлүшү кызыктыруучу маалыматка 
тийүүнүн интуитивдик принцибине негизделген – керектөөчү ал кызыккан нерсеге колу менен 
тийип коюшу гана керек. Сенсордук экран тийүүгө тезинен жооп кайтарат.  

Күркөлөр эң ар түрдүү болушу мүмкүн, мисалы полго коюлуучу, дубалга илинүүчү, алар эң 
аз аянтты ээлейт (1 кв. м аянттан көп эмес). 

Күркөлөр ар түрдүү программалык камсыздоо менен иштейт, жергиликтүү тармакка жана 
интернет тармагына кошулушат. Күркө тынымсыз сутка бою жана күн сайын иштей алат, атайын 
тейлөөнү талап кылбайт. Күркөнүн конструкциясы жабдууну одоно колдонуудан ишенимдүү 
коргойт. Бузулуу болбошу үчүн маалыматтык күркө жабдуусун өзгөчө бекем, антивандалдык 
корпуска салышат. 

 
 
3. Маалыматтык күркөлөрдү айыл өкмөтүнүн имараттарына коюу максаттары  

Максаттар төмөнкүлөр болуп саналат: 
1. жарандардын/калктын көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды 

алуусун камсыз кылуу;  
2. мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуу процедурасын жөнөкөйлөтүү.  

 
 
4. Маалыматтык күркөлөрдү колдонуу  
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4.1. Колдонуучу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуу үчүн керектүү бардык 
маалыматты эркин ала алат:  

• мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү тартиби жөнүндө жана алгачкы документтердин 
курамы жөнүндө кадамдык көрсөтмөнү,  

• тигил  же бул кызматты алуу үчүн керектүү документтерди толтуруу тизмесин жана 
тартибин, 

• кызматтарды көрсөтүүчү органдардын аталыштарын жана жайгашкан жерин, 
алардын телефондорун жана даректерин, алардын иштөө графигин,  

•  кызматтарды көрсөтүү баасы жана аларды төлөгөн жер тууралуу маалыматты, 
• тийиштүү мыйзамдар жөнүндө маалыматты, 
• сурап-билүү маалыматын, 
• жана башка керектүү маалыматты 

 
 
4.2. Маалыматтык күркө жарандарга төмөнкү мүмкүнчүлүктү берет: 

• кызматты алуу үчүн керектүү өтүнмөлөрдү, формаларды, документтерди басып 
чыгаруу, 

• аларды толтуруу, 
• тийиштүү органга тапшыруу же жөнөтүү 

 
4.3. Күркөлөрдү орнотуу Интернет тармагына чыга албаган жарандар үчүн өзгөчө 

маанилүү. 
4.4. Дагы бир маанилүү учур: маалыматтык күркөлөрдү акысыз колдонсо болот.  
4.5. Маалыматтык күркөлөр бир борбордон башкарылат, бул аны аралыктан башкарууга 

жана маалыматты жаңыртууга мүмкүндүк берет.  
4.6. Маалыматтык күркөлөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү маанилүү болуп саналат – аларды 

колдонуу жарандардан кандайдыр-бир атайын билимдерди жана жөндөмдөрдү талап кылбайт.  
 

5. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды алуу үчүн маалыматтык 
күркөлөрдү колдонуу артыкчылыктары  

Артыкчылыктар төмөнкүлөр болуп саналат:  
• мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын 

кызматкерлерин алагды кылбастан, жарандардын өздөрүнө керектүү маалыматты 
оперативдүү алуусу, 

• консультация берүүдө адамдык фактордун болуу ыктымалдыгын азайтуу, 
• азыр кагаз такталарга баткан сурап-билүү маалыматынын чоң көлөмүн берүү, алар 

ошондой эле көп орунду ээлейт,  
• кызматтарды көрсөтүүнүн көбүрөк жеткиликтүү жана ачык-айкын механизми, 
• убактылуу чыгымдарды бир топ азайтуу, 
• кызматтарды алуу ыңгайлуулугун жогорулатуу. 

 
Келечекте Маалыматтык күркөнү Интернет тармагына кошуу менен колдонуу варианты 

мүмкүн, бул жарандарга кошумча маалымат алуу үчүн кызматтарды көрсөткөн мамлекеттик 
органдардын керектүү сайттарына чыгууга мүмкүндүк берет. 

3- СЕССИЯ. КАЛККА КЫЗМАТТАРДЫ КӨРСӨТҮҮ ПРОЦЕССИНИН 
СҮРӨТТӨЛҮШҮ   

Бир нече айыл өкмөтүн сурамжылоо калк тарабынан көбүрөк суралуучу кызматтарды аныктады. 
Алардын негизинде 12 эң талап кылынган мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын 
тизмеси түзүлдү.  
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1. Маалымкаттарды берүү. 
2. Жарандарды каттоо жана каттоодон чыгаруу 
3. Паспорт алуу 

ЗАГС кызматтары:  
4. Никени каттоо  
5. Туулгандыгын каттоо 
6. Каза болгондугун каттоо 
7. Карылыгы боюнча пенсия чегерүү  
8. Багуучуну жоготкондугу боюнча пенсия чегерүү (документтерди даярдоо жана тариздөө) 
9. Жер участогун алуу 
10. Жер участогуна менчик укугун каттоо  
11. АУК (альтернативдик кызмат) 

12. Суу менен камсыздоо системасына кошуу (паспорт, өтүнмө, корутунду)   
 
 

I.  МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАР  

I.1. ЖААК (ЗАГС) кызматтары  
I.1.1. Туулгандыгын каттоо  

1 -бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү  

Туулгандык жарандык абалдын актысы катары мамлекеттик катталууга тийиш. 
Туулгандыкты мамлекеттик каттоо жарандардын мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарын 
коргоо максатында, ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыктарында белгиленет. («Жарандык 
абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3 жана 6-
беренелери»). 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы. («Жарандык 
абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси»), 
«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө» 
жобонун 1-пункту), Жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин жарандык 
абалдын актыларын каттоонун шаардык жана райондук бөлүмдөрү.? 

Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары: туулгандыгын мамлекеттик каттоого, никеге 
турууга, аталыгын, өлүмдү аныктоого.  («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси»).  

1.3. Кызматты алуучулар  

Кызматты алуучулар - баланын ата-энеси (ата-энелери). («Жарандык абалдын актылары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6  жана 8-беренелери»). 

1.4. Кызмат көрсөтүү жыйынтыгы  

Кызматтарды алуучу мамлекеттик каттоо фактысын күбөлөндүргөн туулгандыгы тууралуу 
күбөлүктү алат. Күбөлүк жарандык абалдын актысын тийиштүү каттоонун негизинде 
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берилет. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
6  жана 8-беренелери»). 

 

  2-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү  этаптары  

1-кадам. Керектүү  документтер 

2.1. Кызматты алуу үчүн алуучу төмөнкү документтерди даярдашы керек: 

А) эгер ата-энеси никеде болсо: 

1) атасынын паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

2) энесинин паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

3) өтүнүүчүнүн паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны) жана анын ыйгарым 
укуктарын ырастаган документтер (эгер арыз ата-энеси тарабынан берилбесе); 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
16-беренеси»),   

4) туулгандыгы жөнүндө маалымкатты: 

• төрөт өткөн медициналык мекемеде берилген, 
• төрөт медициналык мекеменин чегинен тышкары өткөн учурда врач же башка 

медициналык кызматкер, саламаттыкты сактоонун ыйгарым укуктуу тийиштүү 
органы тарабынан берилген; («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

5) нике тууралуу күбөлүк; 
 
Б) эгер баланын ата-энелери ортосунда нике бузулган болсо, сот тарабынан жарактуу эмес 
деп табылса же жубайы каза болсо, бирок никени бузган, аны жарактуу эмес деп тапкан 
күндөн баштап же жубайы каза болгон күндөн баштап бала туулган күнгө чейин үч жүздөн 
көп эмес күн өтсө:   
 

1) атасынын паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

2) энесинин паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

3) өтүнүүчүнүн паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны) жана анын ыйгарым 
укуктарын ырастаган документтер (эгер арыз ата-энеси тарабынан берилбесе); 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 16-беренеси»),  

4) туулгандыгы жөнүндө маалымкатты: 

• төрөт өткөн медициналык мекемеде берилген, 
• төрөт медициналык мекеменин чегинен тышкары өткөн учурда врач же башка 

медициналык кызматкер, саламаттыкты сактоонун ыйгарым укуктуу тийиштүү 
органы тарабынан берилген; («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  
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5) ата-энелердин никеси тууралуу күбөлүк же никеге турууну мамлекеттик каттоо 
фактысын ырастаган башка документ, ошондой эле нике бузулганынын 
фактысын жана убактысын ырастаган документ («Жарандык абалдын актылары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси»),  

В) эгер баланын ата-энеси бири-бири менен никеде турбаса:  
  

1) атасынын паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренеси»),  

2) энесинин паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренеси»),  

3) өтүнүүчүнүн паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны) жана анын ыйгарым 
укуктарын ырастаган документтер (эгер арыз ата-энеси тарабынан берилбесе); 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
16-беренеси»),  

4) туулгандыгы жөнүндө маалымкатты: 

• төрөт өткөн медициналык мекемеде берилген, 
• төрөт медициналык мекеменин чегинен тышкары өткөн учурда врач же башка 

медициналык кызматкер, саламаттыкты сактоонун ыйгарым укуктуу тийиштүү 
органы тарабынан берилген; («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

1) баланын атасынын жана энесинин чогуу жазылган арызы же баланын энеси ата-
энелик укуктардан ажыратылган учурда балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдын аймактык бөлүгүнүн макулдугу менен баланын атасынын 
арызы, ал эми мындай макулдук жок болгондо – соттун чечими;  («Жарандык 
абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-
беренеси»),  

2) аталыкты аныктоо жөнүндө актынын жазуусу, эгерде аталык баланын 
туулгандыгын каттоо менен бир учурда аныкталса жана катталса («Жарандык 
абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-
беренеси»), 

3) эгерде аталык аныкталбаса, баланын энесинин арызы («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-беренеси»), 

Г) төмөнкүлөр жок болгон учурда:   

1) баланын энесинин паспорту (Кыргыз Республикасынын жараны); («Жарандык 
абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-
беренеси»), («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 14-беренеси». 

2) туулгандыгы жөнүндө маалымкат: 

• төрөт өткөн медициналык мекемеде берилген, 
• төрөт медициналык мекеменин чегинен тышкары өткөн учурда врач же башка 

медициналык кызматкер, саламаттыкты сактоонун ыйгарым укуктуу тийиштүү 
органы тарабынан берилген; («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»),  

• баланы бул аял төрөгөнүн аныктоо үчүн сотко кайрылуу керек.  («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»). 
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3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

2-КАДАМ. Арыз берүү. Документтерди тапшыруу  

Кызматты алуу үчүн:  

• 3.1. Ата-энелер (ата-энелердин бири) баланын туулгандыгы жөнүндө жазуу түрүндө 
арыз бериши керек. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 16-беренеси»). 

Арыздын үлгүсү: Жок. Эркин формада  

3.2. Эгер атасы жана энеси өз ара никеде турса: арызды алардын ар бири бериши мүмкүн, 
жана арызда алар ата-энеси экендигин көрсөтүү керек.  
 

3.3. ата-энелер баланын туулгандыгы жөнүндө өздөрү билдирүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо:  

баланын туулгандыгы жөнүндө билдирүү ата-энелердинин биринин тууганы же ата-энелер 
ыйгарым укук берген башка жак же энеси төрөт учурунда болгон же бала анда болгон 
медициналык уюмдун кызмат адамы же башка уюмдун кызмат адамы тарабынан жасалышы 
мүмкүн.  («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
16-беренеси»).  

3.4. Баланын туулгандыгы жөнүндө билдирүү бала туулган күндөн баштап бир айдан кеч эмес 
жасалышы керек. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 5-беренеси»).  

3.5. Кызмат алуучу арыз берүү менен бир эле учурда керектүү документтерди тапшырууга 
тийиш. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
14 жана 16-беренелери»).  

3.5. Арызды жана документтерди кабыл алуучу жай:  

Бала туулган жер боюнча же ата-энеси (ата-энелердин бири) жашаган жер боюнча айыл 
өкмөтү («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
14 жана 16-беренелери»).  

Кызматы: Жооптуу катчы. 

3.6. Документтерди кабыл алуу графиги: 

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума: саат 8:00 -12.00 чейин.  
 

4-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

3-КАДАМ. Төлөө 
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Кызматты алуу үчүн төлөм жүргүзүү керек: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөмдү: («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 10-беренеси»): 

Туулгандыгын каттоо үчүн жарандар мамлекеттик төлөмдү төлөөдөн бошотулган. 
(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинын 6-
пункту жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 
токтому менен бекитилген “Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү 
жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 
бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 6-беренесинын 6-пункту). 

4.1.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.1.3. Бланк продукциясы үчүн: 

Арыз бланкы: 8 сом. 
Каттоо тууралуу күбөлүк: 12 сом. 

Факт боюнча сарпталган чыгымга ылайык (2012-жылдын 10-февралындагы №85 “Аткаруу 
бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү 
мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2-2-пункту).  

4.2. Төлөмдөр төлөнүүчү жай  

Төлөөлөр:                           жүргүзүлөт.  

2.2.1. Мамлекеттик төлөмдү:  

Төлөм салынуучу аракетти аткарууга чейин, ошондой эле документтерди бергенде.  

(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси).  

банкта: ________________________________________________________________,  
(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси).  

банктык реквизиттер:_______________________________________________________. 

4.2.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.2.3. Бланк продукциясы үчүн: 

1. Арыздын бланкасы үчүн (бланк айыл өкмөтүндө алынса) жана туулгандыгы тууралуу 
күбөлүк үчүн кызмат көрсөтүлгөн жердин кассасына төлөө.  

Төлөмдөр төлөнүүчү жай: айыл өкмөтү 

Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
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Кызматы: Жооптуу катчы. 
 

5-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

4-КАДАМ. Кызматты алуу 

Кызмат алуучу төмөнкүнү аткарууга тийиш:  

Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алуу үчүн кайрылууга. 

5.1. Берүү мөөнөттөрү: документтер менен арызды тапшыргандан кийин 1 күндүн ичинде.  

5.2. Кызматты алуучу жер: Бала туулган жер боюнча же ата-энеси (ата-энесинин бири) 
жашаган жер боюнча («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 4-беренеси»).  

5.3. Алуу убактысы: Иш графиги: ________________________________________. 

Алуучу жер: айыл өкмөтү. 

Күбөлүктү берүү графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
 
Кызматы: Жооптуу катчы. 

6-бөлүм. Кошумча маалымат: 

6.1. Баш тартууга негиз 

6.1.1. Кызматтарды алуучуга туулгандыгын мамлекеттик каттоодон баш тартууга төмөнкү 
учурларда жол берилет:  

- мамлекеттик каттоо «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына каршы келсе;   

- документтер «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
жана башка ченемдик-укуктук актылар менен аларга коюлуучу талаптарга ылайык келбесе. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-
беренеси»).  

6.1.2. Туулгандыгын мамлекеттик каттоодон баш тартылган кызматтарды алуучуга (анын 
өкүлүнө) ЗАГС органынын же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын жетекчиси баш 
тартуу себебин жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү. («Жарандык абалдын актылары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренеси»).  

6.2. Даттануу ыкмалары 

Алуучу же кандай болбосун кызыкдар жак туулгандыгын мамлекеттик каттоодон баш 
тартылган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо 
кызматына же сотко даттана алат. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 11-беренеси»).  

6.3. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар 
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6.3.1. 2005-жылдын  12-апрелиндеги  N 60 «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы. 

6.3.2. 2007-жылдын 15-августундагы  №153 «Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 

6.3.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы   N 521 токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик төлөм чендери» 

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  N 128  
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
каттоо кызматы жөнүндө» жобо  

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы  N 603  
токтому менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын типтүү стандарты»  

6.3.6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы  N 85  токтому 
менен бекитилген «Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана 
ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестри 
(тизмеси)»  

6.3.7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын  
2011-жылдын 21-июлундагы N 149  буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасында 
жарандык абалдын актыларын каттоо тартиби жөнүндө» нускама 

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

6.4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 
сайты: www.srs.kg 

6.4.2. «Мамлекеттик кызматтар» сурап-билүү-маалымат порталы -  жарандардын жана 
уюмдардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 
көрсөтүүчү  мамлекеттик кызматтар жөнүндө маалыматты алуусунун бирдиктүү 
түйүнү: www.spravka.infocom.kg 

I.1.2 Никеге туруу  

1-бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү 

1. Никеге туруу – жарандык абалдын актысы – мамлекеттик катталууга тийиш, ал 
жарандардын мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарын коргоо, ошондой эле мамлекеттин 
кызыкчылыктарында белгиленет. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 3 жана 6-беренелери»).  

2. Жубайлардын укуктары жана милдеттери никеге турууну мамлекеттик каттаган күндөн 
тартып келип чыгат. (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 11-беренеси).  

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

1.2.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-
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беренеси, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 
жөнүндө» жобонун 1-пункту, Жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин 
жарандык абалдын актыларын каттоонун шаардык жана райондук бөлүмдөрү.? 

1.2.2. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары: туулгандыгын, никеге турганын, 
аталыгын аныктоону, өлгөндүгүн мамлекеттик каттоого («Жарандык абалдын актылары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси). 

1.3. Кызматты алуучулар  

Кызматты алуучулар никеге турган адамдар болуп саналат. («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6 жана 8-беренелери»).  

1.4. Кызмат көрсөтүү жыйынтыгы  

Кызматтарды алуучу мамлекеттик каттоо фактысын күбөлөндүргөн нике тууралуу 
күбөлүктү алат. Күбөлүк жарандык абалдын актысын тийиштүү жазуунун негизинде 
берилет. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 6 жана 8-беренелери»).  

 

2-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

1-КАДАМ. Керектүү документтер 

2.1. Кызматты алуу үчүн алуучу төмөнкү документтерди даярдашы керек: 

- никеге тургандардын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтер; 
- эгер адам мурун никеде турган болсо, мурунку никенин токтотулганын ырастаган 

документ; 
- никеге турган адам (адамдар) жашы жете элек болсо (Кыргыз Республикасынын Үй-

бүлө кодексинин 14-беренесинын 2-пункту) нике курагына жетүүгө чейин никеге 
турууга уруксат. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 26-беренеси»).  

2.2. Никеге туруу үчүн:  

никеге турган эркектин жана аялдын өз ара ыктыярдуу макулдугу талап кылынат.  

- Алардын нике курагына жетүүсү. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 13-беренеси»).  

- 2.3. Нике курагы: он сегиз жашта белгиленет. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»).  

- Негиздүү себептер болгон учурда никеге турууну каалаган адамдар жашаган жер боюнча 
жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары бул адамдардын өтүнүчү боюнча балдарды 
коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүктөрүнүн 
комиссиялык корутундусунун негизинде эркектер жана аялдар үчүн нике курагын бир 
жылдан көп эмеске азайтууга укуктуу. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-беренеси»).  
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3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

2-КАДАМ. АРЫЗ БЕРҮҮ. ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАПШЫРУУ  

Кызматты алуу үчүн: 

3.1. Никеге турган адамдар алардын биринин же алардын ата-энесинин жашаган жери 
боюнча айыл өкмөтүнө никеге туруу жөнүндө жазуу түрүндө биргелешкен арызды 
тапшырышы керек.  

Арызда төмөнкүлөр болууга тийиш: 
1) тастыкталган: 

- никеге турууга өз ара ыктыярдуу макулдук, 
- никеге туруучу тоскоол болуучу жагдайларды жоктугу.  

2) төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү керек: 
- никеге турган адамдардын ар биринин фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган күнү 

жана жери, никеге турууну мамлекеттик каттоо күнүнө карата жашы, жарандыгы, 
улуту, жашаган жери; 

- никеге турган адамдар тандаган фамилиялар; 

- никеге тургандардын инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтердин реквизиттери. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-
беренеси»).  

3.2. Никеге турган адамдардын биринин биргелешкен арызды берүү үчүн айыл өкмөтүнө 
барууга мүмкүнчүлүгү болбосо, 
өз-өзүнчө арыздарды берүүгө болот, ошол эле учурда айыл өкмөтүнө барууга 
мүмкүнчүлүгү болбогон адамдын колу нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүшү керек. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 26-
беренеси»).  

Арыздын үлгүсү: Жок. Эркин формада   

3.3. Кызматты алуучу арыз берген бир эле учурда керектүү документтерди көрсөтүшү 
керек. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
26-беренеси»).  

3.4. Арызды жана документтерди кабыл алуучу жай:  

никеге турган адамдардын биринин же алардын ата-энесинин жашаган жери боюнча айыл 
өкмөтү («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
25-беренеси»).  

Кызматы: Жооптуу катчы. 

3.5. Документтерди кабыл алуу графиги: 

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума: саат 8:00 -12 чейин.  
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4-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

3-КАДАМ. Төлөө 

Кызматты алуу үчүн төлөм жүргүзүү керек: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөмдү: («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 10-беренеси»): 

2. Никеге турууну мамлекеттик каттоо үчүн 25 сом өлчөмүндө мамлекеттик төлөм алынат. 
(«Мамлекеттик төлөм чендерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
токтомунун 4-пункту (а пунктчасы) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-
жылдын 10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген “Аткаруу бийлик органдары, 
алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик 
кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 6-бөлүмүнүн 73-пункту). 

4.1.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.1.3. Бланк продукциясы үчүн: 

Арыз бланкы: 10 сом. 
Нике тууралуу күбөлүк: 12 сом. 

Факт боюнча сарпталган чыгымга ылайык (2012-жылдын 10-февралындагы №85 “Аткаруу 
бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү 
мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2-2-пункту).  

4.2. Төлөмдөр төлөнүүчү жай  

Төлөөлөр:                           жүргүзүлөт.  

4.2.1. Мамлекеттик төлөмдү:  

Төлөм салынуучу аракетти аткарууга чейин, ошондой эле документтерди бергенде.  

(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси).  

банкта: ________________________________________________________________,  
(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси).  

банктык реквизиттер:_______________________________________________________. 

4.2.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.2.3. Бланк продукциясы үчүн: 

1. Арыздын бланкасы үчүн (эгер бланк айыл өкмөтүндө алынса) жана нике тууралуу күбөлүк 
үчүн кызмат көрсөтүлгөн жердин кассасына төлөнөт.  
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Төлөмдөр төлөнүүчү жай: айыл өкмөтү 

Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 

Кызматы: Жооптуу катчы. 
 

5-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

4-КАДАМ. КЫЗМАТТЫ АЛУУ 

Кызмат алуучу төмөнкүнү аткарууга:  

- айыл өкмөтүнө барууга тийиш. 

5.1. Никеге турууну мамлекеттик каттоо никеге турган адамдардын жеке катышуусунда 
жүргүзүлөт. (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 12-беренеси, «Жарандык 
абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 27-беренеси»).  

нике  тууралуу күбөлүктү алуу үчүн кайрылуу.   

5.2. Берүү мөөнөттөрү: 

5.2.1 Никеге туруу жана никеге турууну мамлекеттик каттоо чогуу жазылган арызды берген 
күндөн тартып бир айдын ичинде жүргүзүлөт. (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө 
кодексинин 12-беренеси, «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 27-беренеси»).  

5.2.2. Негиздүү себептер болгон учурда никеге турууну мамлекеттик каттаган жердеги  
жарандык абалдын актыларын каттоо органы бир ай өткөн чейин никеге турууга уруксат 
бериши, ошондой эле бул мөөнөттү бир айдан ашык эмес убакытка узартышы мүмкүн. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-
беренеси»).  

5.2.3. Өзгөчө жагдайлар болгон учурда (кош бойлуулук, баланын төрөлүшү, тараптардын 
биринин өмүрүнө түздөн-түз коркунуч) нике арыз берген күнү катталышы мүмкүн. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 13-
беренеси»).  

5.3. Кызматты алуучу жай: Никеге турган адамдар жашаган жер боюнча же ата-энеси (ата-
энесинин бири) жашаган жер боюнча («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси»).  

5.4. Алуу убактысы: Иш графиги: 

Алуучу жер: айыл өкмөтү. 

Күбөлүктү берүү графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
 
Кызматы: Жооптуу катчы. 

6-бөлүм. Кошумча маалымат: 
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6.1. Баш тартууга негиз 

6.1.1. Кызматтарды алуучуга никени мамлекеттик каттоодон баш тартууга төмөнкү учурларда 
жол берилет:  

- мамлекеттик каттоо «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына каршы келсе;   

- документтер «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
жана башка ченемдик-укуктук актылар менен аларга коюлуучу талаптарга ылайык келбесе. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-
беренеси»).  

6.1.2. Кызматтарды алуучуга жарандык абалдын актыларын каттоо органынын жетекчиси 
тарабынан никени мамлекеттик каттоодон төмөнкү учурларда баш тартылышы мүмкүн:  

- никеге турууга тоскоол болуучу жагдайлардын бар экендигин ырастаган далилдер ага 
маалым болсо. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 27-беренеси»).  

6.1.3. Никени мамлекеттик каттоодон баш тартылган кызматтарды алуучуга (анын өкүлүнө) 
ЗАГС органынын же жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органынын жетекчиси баш тартуу 
себебин жазуу түрүндө билдирүүгө милдеттүү. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренеси»).  

6.2. Даттануу ыкмалары 

Алуучу же кандай болбосун кызыкдар жак никени мамлекеттик каттоодон баш тартылган 
учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына же 
сотко даттана алат. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 11-беренеси»).  

Алуучу жарандык абалдын актыларын каттоо органы никени мамлекеттик каттоодон баш 
тарткан учурда ага соттук тартипте даттана алат. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренеси»).  

 6.3. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар 

6.3.1. 2005-жылдын  12-апрелиндеги  N 60 «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 

6.3.2. 2003 –жылдын 30-августундагы N 201  Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси  

6.3.3. 2007-жылдын 15-августундагы  №153 «Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы   N 521 токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик төлөм чендери»  

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  N 128  
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
каттоо кызматы жөнүндө» жобо 
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6.3.6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы  N 603  
токтому менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын типтүү стандарты»  

6.3.7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы  N 85  токтому 
менен бекитилген «Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана 
ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестри 
(тизмеси)»  

6.3.8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын  
2011-жылдын 21-июлундагы N 149  буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасында 
жарандык абалдын актыларын каттоо тартиби жөнүндө» нускама 

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

6.4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 
сайты: www.srs.kg 

6.4.2. «Мамлекеттик кызматтар» сурап-билүү-маалымат порталы -  жарандардын жана 
уюмдардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 
көрсөтүүчү  мамлекеттик кызматтар жөнүндө маалыматты алуусунун бирдиктүү 
түйүнү: www.spravka.infocom.kg 

 

I.1.3 Каза болгондугун каттоо  

1-бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү 

Өлүм – жарандык абалдын актысы – мамлекеттик катталууга тийиш, ал жарандардын мүлктүк 
жана жеке мүлктүк эмес укуктарын коргоо, ошондой эле мамлекеттин кызыкчылыктарында 
белгиленет. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 3 жана 6-беренелери»).  

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

1.2.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-
беренеси, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 
жөнүндө» жобонун 1-пункту, Жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин 
жарандык абалдын актыларын каттоонун шаардык жана райондук бөлүмдөрү.? 

1.2.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары: туулгандыгын, никеге турганын, 
аталыгын аныктоону, өлгөндүгүн мамлекеттик каттоого («Жарандык абалдын актылары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренеси). 

1.3. Кызматты алуучулар  

Кызматты алуучулар өтүнүүчүлөр болуп саналат. («Жарандык абалдын актылары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6 жана 8-беренелери»).  

1.4. Кызмат көрсөтүү жыйынтыгы  
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Кызматтарды алуучу мамлекеттик каттоо фактысын күбөлөндүргөн каза болгондугу 
тууралуу күбөлүктү алат. Күбөлүк жарандык абалдын актысын тийиштүү жазуунун 
негизинде берилет. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 6 жана 8-беренелери»).  

 

2-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

1-КАДАМ. Керектүү документтер 

2.1. Кызматтан пайдалануу үчүн төмөнкү документтерди даярдашы керек: 

- медициналык уюм же менчик ишмердик жүргүзүүчү врач тарабынан берилген 
өлгөндүгү жөнүндө белгиленген үлгүдөгү документ; 

- өлүм фактысын аныктоо же адамды каза болгон деп жарыялоо жөнүндө мыйзамдык 
күчүнө кирген соттун чечими; 

- саясий жана диний ишенимдери, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча 
репрессиялардын жыйынтыгында жабыр тарткан реабилитацияланган жарандардын 
укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын негизинде негизсиз 
репрессияланган жана кийин реабилитацияланган адамдын өлүм фактысы тууралуу 
компетенттүү органдар тарабынан берилген документ; 

- өтүнүүчүнүн инсандыгын күбөлөндүргөн документ (кыргыз Респуликасынын 
жаранынын паспорту). («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 66-беренеси). 

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

2-КАДАМ. АРЫЗ БЕРҮҮ. ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАПШЫРУУ  

Кызматты алуу үчүн: 

3.1. Өтүнүүчүлөр: 

- каза болгон адамдын жубайы, үй-бүлөсүнүн башка мүчөлөрү, ошондой эле өлүм 
учурунда болгон же өлгөндүгү тууралуу башка жол менен маалымдалган кандай 
болбосун башка адам; 

- медициналык уюм же калкты социалдык коргоо мекемеси – өлүм адам бул уюмда 
же мекемеде болгон учурда болсо; 

- жаза өтөөчү мекеме, эркинен ажыратылган адамдын өлүмү ал абакта жаза өтөп 
жаткан учурда болсо;  

- ички иштер органы - эркинен ажыратылган адамдын өлүмү жазанын жогорку чегин 
(өлүм жазасын) аткаруунун натыйжасында болсо; 

- иликтөө же тергөө органы – каза болгон адамдын инсандыгы аныкталбаган учурда 
адам өлүмүнө же өлүм фактысына байланыштуу иликтөө жүргүзүлүп жаткан учурда  

- аскер бөлүгүнүн командири – өлүм аскер кызматын өтөп жаткан мезгилде болсо: 
алар өлгөндүгү тууралуу жазуу түрүндө айыл өкмөтүнө билдирүүгө тийиш. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
68-беренеси).  

3.2. Өлгөндүгү жөнүндө билдирүү каза болгон күндөн же каза болгон адамдын денеси 
табылган күндөн тартып үч күндөн кеч эмес жасалууга тийиш. («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 68-беренеси).  
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Арыздын үлгүсү: Жок. Эркин формада   

3.3. Кызматты алуучу арыз берген учурда жарандык абалдын актысын мамлекеттик каттоо 
үчүн негиз болуучу керектүү документтерди кошо көрсөтүшү керек. («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренеси»).  

3.4. Арызды жана документтерди кабыл алуучу жай:  

каза болгон адам жашаган акыркы жер боюнча же  каза болгон жер боюнча айыл өкмөтү 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 67-
беренеси»).  

Кызматы: Жооптуу катчы. 

3.5. Документтерди кабыл алуу графиги: 

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума: саат 8:00 -12.00 чейин.  

4-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

3-КАДАМ. ТӨЛӨӨ 

Кызматты алуу үчүн төлөм жүргүзүү керек: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөмдү: («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 10-беренеси»): 

Жарандар өлгөндүгүн  мамлекеттик каттоо үчүн мамлекеттик төлөмдөн бошотулат. 
(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесинын 6-
пункту жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 
токтому менен бекитилген “Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү 
жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү 
реестринин (тизмесинин) 4-бөлүмүнүн 75-пункту). 

4.1.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.1.3. Бланк продукциясы үчүн: 

Өлгөндүгү тууралуу күбөлүк: 3 сом. 

Факт боюнча сарпталган чыгымга ылайык (2012-жылдын 10-февралындагы №85 “Аткаруу 
бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү 
мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2-2-пункту).  

4.2. Төлөмдөр төлөнүүчү жай  

Төлөөлөр:                           жүргүзүлөт.  

4.2.1.Мамлекеттик төлөмдү:  
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Төлөм салынуучу аракетти аткарууга чейин, ошондой эле документтерди бергенде.  

(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси).  

банкта: ________________________________________________________________,  
(«Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 8-беренеси).  

банктык реквизиттер:_______________________________________________________. 

4.2.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.2.3. Бланк продукциясы үчүн: 

1. Өлгөндүгү тууралуу күбөлүк үчүн кызмат көрсөткөн жердин кассасына төлөнөт.  

Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 

Кызматы: Жооптуу катчы. 
 

5-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

4-КАДАМ. КЫЗМАТТЫ АЛУУ 

Кызмат алуучу төмөнкүнү аткарууга:  

- айыл өкмөтүнө барууга тийиш. 

5.1. Өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү алуу үчүн айыл өкмөтүнө баруу («Жарандык абалдын 
актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 67-беренеси»).  

5.2. Берүү мөөнөттөрү: 

Документтер менен кошо арызды тапшыргандан кийин 1 (бир) күндүн ичинде.  

5.3. Кызмат көрсөтүүнү алуучу жай: каза болгон адам жашаган акыркы жер боюнча же  каза 
болгон жер боюнча айыл өкмөтү («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 67-беренеси»).  

5.4. Алуу убактысы: Иш графиги: 

Күбөлүктү берүү графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
 
Кызматы: Жооптуу катчы. 

6-бөлүм. Кошумча маалымат: 

6.1. Баш тартууга негиз 

1. Кызматтарды алуучуга өлүмдү мамлекеттик каттоодон баш тартууга төмөнкү учурларда 
жол берилет:  
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- мамлекеттик каттоо «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына каршы келсе;   

- документтер «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
жана башка ченемдик-укуктук актылар менен аларга коюлуучу талаптарга ылайык келбесе. 
(«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-
беренеси»).  

2. Өлүмдү мамлекеттик каттоодон баш тартылган адамдын (анын өкүлүнүн) талабы боюнча 
ЗАГС органынын жетекчиси бул адамга (анын өкүлүнө)   баш тартуу себебин жазуу түрүндө 
билдирүүгө милдеттүү. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 11-беренеси»).  

6.2. Даттануу ыкмалары 

Алуучу же кандай болбосун кызыкдар жак өлгөндүгүн мамлекеттик каттоодон баш тартылган 
учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына же 
сотко даттана алат. («Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 11-беренеси»).  

6.3. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар 

6.3.1. 2005-жылдын  12-апрелиндеги  N 60 «Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 

6.3.2. 2007-жылдын 15-августундагы  №153 «Мамлекеттик төлөм жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 

6.3.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы   N 521 токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик төлөм чендери»  

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  N 128  
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
каттоо кызматы жөнүндө» жобо  

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы  N 603  
токтому менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын типтүү стандарты»  

6.3.6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы  N 85  токтому 
менен бекитилген «Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана 
ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестри 
(тизмеси)» 

6.3.7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын  
2011-жылдын 21-июлундагы N 149  буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасында 
жарандык абалдын актыларын каттоо тартиби жөнүндө» нускама 

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

6.4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 
сайты: www.srs.kg 
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6.4.2. «Мамлекеттик кызматтар» сурап-билүү-маалымат порталы -  жарандардын жана 
уюмдардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 
көрсөтүүчү  мамлекеттик кызматтар жөнүндө маалыматты алуусунун бирдиктүү 
түйүнү: www.spravka.infocom.kg 

 

I.2.  КР Социалдык фондусунун кызматтары 
I.2.1 Жаш курагы боюнча пенсия чегерүү  

1-бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү 

1.1.1. Жарандарга карылыгында, ооруган жана эмгекке жарамдуулукту жоготкон, багуучусун 
жоготкон учурда мыйзам менен каралган учурларда жана тартипте социалдык камсыздоо 
кепилдендирилет. (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 53-беренеси). 
1.1.2. Пенсия алуу укугуна мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү 
төккөн Кыргыз Республикасынын камсыздандырылган жарандары, республикада жашаган чет 
өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар ээ. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  1-cтатьясы).  
1.1.3. Жаш курагы боюнча пенсия өмүр бою берилет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  26-cтатьясы).  

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган:  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун аймактык органдары (“Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  25-
cтатьясы). 

 1.3. Кызматты алуучулар  

1.3.1. Жаш курагы боюнча пенсия чегерүү боюнча мамлекеттик кызматты алуучулар 
төмөнкүлөр: Кыргыз Республикасынын жарандары болуп саналат: 63 жашка чыккан эркектер, - 
58 жашка чыккан аялдар. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  9-cтатьясы). 

1.3.2. Жалпы негиздерде курагы боюнча толук пенсияны чегерүү үчүн эсептик камсыздандыруу 
стажы төмөнкүнү түзөт: эркектер үчүн - 25 жыл, аялдар үчүн - 20 жыл. (“Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  9-
cтатьясы). 

1.4. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы  
 

1.4.1. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: жаш курагы боюнча пенсия чегерүү болуп саналат.  

1.4.2. Социалдык фонддун аймактык бөлүмү пенсияны чегерүү жөнүндө чечим чыгаргандан 
кийин пенсиялык күбөлүк берилип, анда пенсиянын көлөмү жана белгиленген датасы 
ырасталат. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын  25-1-cтатьясы), (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-
жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра 
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эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби” жобосунун 5.6-
пункту).  

 

2-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

1-КАДАМ. Керектүү документтер 

2.1.Кызматты алуу үчүн алуучу төмөнкү документтерди даярдашы керек: 

а) камсыздандырылган адамдын инсандыгын, анын курагын жана жашаган жерин 
күбөлөндүргөн документтер: 

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн – паспорт же паспорттун ордуна айыл 
өкмөтү же Кыргыз Республикасынын ички иштер органы тарабынан берилген 
маалымкат;  

- качкын расмий статусу бар жарандар үчүн - качкын күбөлүгү;  
- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган чет элдик жарандар үчүн - 

Кыргыз Республикасынын ички иштер органы тарабынан берилген жашап туруу укугу. 

16 жашка чыга элек адамдардын инсандыгын, курагын жана жарандыгын күбөлөндүрүүчү 
документ болуп туулгандыгы жөнүндө документ саналат:  

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-июлундагы №310 “Пенсия белгилөө 
үчүн эмгек стажын тактоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”  токтому менен 
бекитилген, Эмгек стажын тастыктоонун тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталган, 1996-
жылга чейинки мөөнөттөгү эмгек стажы жөнүндө жана камсыздандырылган стажга 
теңештирилген мөөнөт жөнүндө (окуу, аскерде кызмат өтөө, бала багуу);  

 в) 1992-жылдын 1-январынан 1995-жылдын 31-декабрына чейин жеке ишканаларда же жеке 
эмгек ишмердүүлүгү менен алектенген адамдар үчүн, - бул мөөнөттө камсыздандыруу 
төлөмдөрүн төлөө жөнүндө Социалдык фонд органдары тарабынан берилген маалымкат;  

г) пенсия алуу үчүн кайрылган камсыздандырылган адамдын каалоосу боюнча 1996-жылдын 1-
январына чейинки катары менен 60 ай иштеген каалаган мөөнөттөгү эмгек акысы жөнүндө 
маалымкат, ал иш берүүчүлөр, же болбосо биринчи бухгалтердик документтердин негизинде 
мамлекеттик органдар тарабынан берилиши керек.  

Иш берүүчүнүн ишмердүүлүгү токтотулган учурда маалымкат укук мураскери, жогору турган 
орган же керектүү маалыматтар сакталган мамлекеттик архив  тарабынан берилет.  

д) иштегени жөнүндө жана 1996-жылдын 1-январына чейинки мөөнөттөгү эмгек акысы 
жөнүндө биринчи бухгалтердик документтердин негизинде берилген маалымкат;  

ж) башка фамилияга берилген документтер тапшырылса, нике каттоо же ажырашуу жөнүндө 
күбөлүк;  

з) “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 13-беренесина ылайык, пенсияга кошумча акча алуу укугун тастыктаган 
документтер: 
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- Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусунун же Улуу Ата мекендик согуштун 
майыбынын, же аларга теңештирилген адамдын күбөлүгү;  

-  “Чернобыль АЭСтеги авариянын кесепеттерин жоюунун  катышуучусунун” күбөлүгү;  
-  “Кыргыз Республикасынын ардактуу донору”, “Кыргыз ССРинин ардактуу донору”, 

“СССРдин ардактуу донору” күбөлүгү;  
- сот же башка мамлекеттик органдар тарабынан (прокуратура же улуттук коопсуздук 

органдары) акталуу жөнүндө маалымкат;  
- II топтогу жалгызбой майып адам бирөөнүн кам көрүүсүнө муктаж экени жөнүндө 

дарылоочу мекеме тарабынан берилген маалымкат; мындай учурда жалгыз жашаган факт 
жашаган жеринен берилген маалымкат жана иликтөө акты менен тастыкталат; 

- энелердин СССРдин “Баатыр эне” ордени жана Кыргыз Республикасынын “Баатыр эне” 
ордени менен сыйланганын тастыктаган документтер;  

и) пенсиялык күбөлүктү алуу үчүн 3х4 өлчөмүндөгү эки сүрөт. (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген Пенсияны чегерүү 
жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн зарыл документтердин 
тизмесинин 2.1.-пункту).  

2.2. Пенсияны чегерүү үчүн зарыл документтердин тизмеси, пенсияны чегерүү жана кайра 
эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу эрежелери Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренеси).  

2.3 Жогоруда аталган документтер жаш курагы боюнча пенсия чегерүү жөнүндө арыз менен 
чогуу тапшырылышы керек.  

2.4. Камсыздандыруу стажы (эмгек китепчесинен бөлөк) жана эмгек акысы жөнүндө 
Компетенттүү органдар жана кызмат адамдары тарабынан берилген документтердин 
тизмесинде каралган документтердин түп нускасы, калган документтердин – көчүрмөсү кабыл 
алынат.  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому 
менен бекитилген Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына 
өтүү үчүн зарыл документтердин тизмесинин 1.3-пункту). 

2.5. Тапшырылган бардык документтердин көчүрмөлөрү милдеттүү түрдө алардын түп 
нускалары менен салыштырылып текшерилет жана пенсияны белгилеген орган тарабынан 
күбөлөндүрүлөт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн зарыл документтердин тизмесинин 2.4.-пункту). 

2.6. Социалдык фонддун аймактык органдары камсыздандырылган адамга пенсиянын чегерүү 
үчүн зарыл документтердин алынышы жана таризделиши боюнча кеңеш жана жардам берүүгө 
милдеттүү. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын мыйзамынын 25-1- беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана 
кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” 
жобосунун 2.12-пункту).  

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

2-КАДАМ. Арыз берүү. Документтерди тапшыруу. 

3.1. Кызматты алуу үчүн: 
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3.1.1. Арыз ээси – камсыздандырылган адам, пенсия алууга укугу пайда болгон кийин аны 
чегерүү үчүн каалаган учурда арызы менен кайрыла алат, кайрылуу укугу эч кандай мөөнөт 
менен чектелбейт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.9-пункту).   

Бекитилген үлгүдөгү арыздын үлгүсү. Тиркелет 

3.1.2. Пенсияны чегерүү жөнүндө арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:  

камсыздандырылган адамдын социалдык коргоо күбөлүгүнүн жеке идентификациялык номери; 

паспорт маалыматтары. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы 
№10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир 
түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.10-пункту).  

3.1.3. Пенсияны чегерүү жөнүндө арыз, пенсияны чегерүү үчүн зарыл болгон бардык 
документтер менен чогуу тапшырылат. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 
12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, 
пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.11-
пункту жана 5.1-пункту).  

3.1.4. Эгер социалдык коргоо күбөлүгү жок болсо, аны алуу үчүн Социалдык фонд органына 
кайрылуу зарыл. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.10-пункту).  

3.1.5. Пенсияны чегерүү үчүн документтерди кабыл алууда Социалдык фонд органы арыздын 
таризделишинин тууралыгын текшерет; арыз ээсинин инсандыгын күбөлөндүрүүчү 
документтен алынган маалыматтардын дал келишин текшерет; документтердин көчүрмөлөрүн 
түп нускалары менен салыштырып текшерет; арызды түшкөн күнү эле каттоо журналына 
иреттик номерин жана арыз кабыл алынган күндүн датасын көрсөтүү менен каттайт жана 
документтерди кабылдоо тилкатын берип, анда арыз кабыл алынган датаны, жетишпеген 
документтердин тизмесин жана аларды алып келүүнүн мөөнөтүн көрсөтөт. (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген 
“Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн 
кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 5.2-пункту). 

3.1.6. Документтер текшерилип жана түп нускалары менен салыштырылып текшерилгенден 
кийин документтердин (паспорт, нике жөнүндө күбөлүк, балдардын туулгандыгы жөнүндө 
күбөлүгү, диплом ж.б.) түп нускалары арыз ээсине кайтарылып берилет, ал эми эмгек 
китепчеси пенсия белгиленгенден кийин кайтарылып берилет. Ошол эле учурда эмгек 
китепчесинде милдеттүү түрдө пенсиянын белгилениши жөнүндө Социалдык фонддун 
бөлүмүнүн штампы коюлушу керек (пенсиянын түрүн жана белгилөө датасын көрсөтүү менен). 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү 
үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 5.5-пункту). 

3.2. Арыз жана документтер кабыл алынуучу жайлар:  

3.1. Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
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3.2. Жаш курагы боюнча пенсия алууга укугу бар камсыздандырылган адам (эмгектин өзгөчө 
шарттары жана текстиль өндүрүштөрүнүн жумушчулары үчүн №2 тизме боюнча пенсияга 
укуктуу адамдарды эсепке албаганда) пенсия чегерүү жөнүндө арызы менен Социалдык 
фонддун аймактык бөлүмүнө жашаган жери боюнча кайрылат. (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны 
чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу 
тартиби жөнүндө” жобосунун 2.1-пункту. 

Сокулук а., Калинин к., № 69 а,. №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФАА: Токторалиева З. 

3.3. Документтерди кабыл алуу графиги:  

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
 

4-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

3-КАДАМ. Төлөө 

Кызматты алуу үчүн төмөнкү төлөмдөрдү төлөө керек: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөмдөр: мыйзамда каралган эмес. 

4.1.2. Кызмат көрсөтүү үчүн: акы алынбайт. 

4.2. Ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жаткан адамдардын социалдык 
камсыздандыруусу үчүн, анын ичинде – жеке эмгек ишмердүүлүгү менен алектенген адамдарга 
кызмат көрсөтүүлөр – акысыз жүргүзүлөт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-
жылдын 10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген Аткаруу бийлик органдары, 
алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик 
кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси)3 -бөлүм, 6-пункт).  

4.1.3. Бланк продукциясы үчүн: 

Бланк продукциясы үчүн (арыздар, иштегени жөнүндө жана эмгек акысы жөнүндө маалымат 
жана маалымкаттар): баасы: 1 бланк 5 сом. 

Бланк продукциясынын баасы, документтерди, жүзөгө ашырылган маалыматтык 
материалдарды нускалоо факт боюнча сарпталган чыгымдарга  ылайык белгиленет. (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн “Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү 
жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 
бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө” 2012-жылдын 10-февралындагы №85 
токтомунун 2-2-пункту).  

4.2. Төлөмдөр төлөнүүчү жай  

Төлөөлөр:                          жүргүзүлөт.  

4.2.1. Бланк продукциясы үчүн:  
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Арыз бланкы жана пенсиялык күбөлүк үчүн акы кызмат көрсөтүлгөн жайдын кассасына 
төлөнөт.  
 
Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
Сокулук а, Калинин көч., № 69 а,   №7каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
Иш графиги:  дүйшөмбү, бейшемби: саат 8:30 -17:30 чейин. 
 

 

5-бөлүм. Кызмат көрсөтүү графиги  

4-КАДАМ. Кызмат көрсөтүүнү  алуу  

Кызматты алуучу: 

Пенсиялык күбөлүктү алуу үчүн кайрылууга тийиш.  

5.1. Пенсиялык күбөлүктү берүү мөөнөтү: арыз кабыл алынган күндөн же кошумча 
документтер кабыл алынган күндөн тартып 15 күндөн эрте эмес.  

5.2. Кызмат көрсөтүүнү алуучу жай:  

Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
Сокулук а, Калинин көч., № 69 а,   №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФАА: Токторалиева З. 
Иш графиги:  дүйшөмбү, бейшемби: саат 8:30 -17:30 чейин.  

5.3. Алуу убактысы: Иш графиги:  

Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
Сокулук а, Калинин көч., № 69 а,   №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФАА: Токторалиева З. 
Иш графиги:  дүйшөмбү, бейшемби: саат 8:30 -17:30 чейин.  

 

6-бөлүм. Кошумча маалымат: 

6.1. Баш тартууга негиз 

6.1.1. Пенсияны чегерүү жөнүндө арызды канааттандыруудан баш тарткан учурда, мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандырууну ишке ашырган орган, тийиштүү чечим чыгаргандан кийин ал 
жөнүндө арыз ээсин беш күндөн кеч эмес убакытта маалымдап, баш тартуунун себебин жана 
даттануунун тартибин көрсөтүп, жана ошол эле учурда арыз ээсине документтерди кайтарып 
берет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 25-
беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 5.3-пункту).  

6.2. Даттануу ыкмалары 
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Регламенттелген эмес. 

6.3. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар 

6.3.1. 1997-жылдын 21-июлундагы №57 "Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 

6.3.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы  N 10  токтому 
менен бекитилген «Пенсияны чегерүүгө жана кайра эсептөөгө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүүгө кайрылуу тартиби жөнүндө» жобо  

6.3.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы  N 10  токтому 
менен бекитилген «Пенсияны чегерүүгө жана кайра эсептөөгө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүүгө зарыл документтердин тизмеси жөнүндө» жобо  

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы  N 603  токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын типтүү стандарты»  

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы  N 85  токтому 
менен бекитилген «Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана 
ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестри 
(тизмеси)»  

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун сайты. www.sf.kg. 

 
I.2.2 Багуучуну жоготкондугу боюнча пенсия чегерүү  

1-бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү 

1.1.1. Жарандарга карылыгында, ооруган жана эмгекке жарамдуулукту жоготкон, багуучусун 
жоготкон учурда мыйзам менен каралган учурларда жана тартипте социалдык камсыздоо 
кепилдендирилет. (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 53-беренеси). 
1.1.2. Пенсия алуу укугуна мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууга төлөмдөрдү 
төккөн Кыргыз Республикасынын камсыздандырылган жарандары, республикада жашаган чет 
өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар ээ. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  1-cтатьясы).  
1.1.3. Багуучуну жоготкондугу боюнча пенсия каза болгон адамдын үй-бүлө мүчөсүнүн эмгекке 
жарамсыздык мөөнөтүнө берилет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  26-cтатьясы).  

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган:  

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун аймактык органдары (“Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  25-
cтатьясы). 

 1.3. Кызматты алуучулар  
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1.3.1. Багуучуну жоготкондугу боюнча пенсия алуу укугуна төмөнкүлөр ээ: 

багуучунун каза болгон күнгө карата ага майыптыгы боюнча пенсия чегерүү үчүн керектүү 
стажы болсо, каза болгон адамдын багуусунда болгон үй-бүлөнүн эмгекке жарамсыз мүчөлөрү. 
(“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын  18-cтатьясы).  

1.3.2. Багуучунун дайынсыз жок болгону белгиленген тартипте ырасталса, дайынсыз жоголгон 
адамдардын үй-бүлөлөрү каза болгондордун үй-бүлөлөрүнө теңештирилет. (“Мамлекеттик 
пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  18-
cтатьясы).  

1.3.3. Үй-бүлөнүн эмгекке жарамсыз мүчөлөрү деп төмөнкүлөр эсептелет: 

а) эгер алар 18 жашка чыкканга чейин майып болуп калса, 16 жашка чыга элек же бул курактан 
улуу балдар (анын ичинде багып алынган, өгөй балдар жана кыздар) 
б) эгер алардын эмгекке жарамдуу ата-энелери жок болсо, 16 жашка чыга элек ага-инилери, 
эже-карындаштары, неберелери; 

в) багуучу каза болгон учурга карата алар пенсия курагына чыгышса же майыптар болсо, ата-
энелер, күйөөсү, аялы. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  18-cтатьясы).  

1.3.4. Балдарга пенсиялар алар багуучунун багуусунда болгондугуна же болбогонуна 
карабастан чегерилет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  18-cтатьясы).  

1.3.5. Күндүзгү окуунун билим берүүнүн бардык деңгээлдериндеги окуу жайларынын 
окуучулары багуучуну жоготкондугу боюнча пенсия укугуна окууну аяктаганга чейин ээ, бирок 
23 жаш курагына чыккандан ашык эмес.  (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  18-cтатьясы).  

1.3.6. Каза болгон багуучуунун үй-бүлө мүчөлөрү эгер анын толук багуусунда болушса, анын 
багуусунда болгон деп эсептелет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  18-cтатьясы).  

1.3.7. Багуучуну жоготкондугу боюнча пенсия багуучунун II топтогу майыптыгы боюнча 
пенсиянын базалык жана камсыздандыруучу бөлүктөрүнүн ыктымалдуу суммасы катары 
эсептелет жана төмөнкү өлчөмдөрдө чегерилет: 

багуудагы бир адамга  - 50 пайыз; 
багуудагы эки адамга - 90 пайыз; 
багуудагы үч адамга - 120 пайыз; 
багуудагы төрт жана андан көп адамга - анын өлчөмүнүн  150 пайызы  

(“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын  19-cтатьясы).  

1.3.8.  Багуучусун жоготкондугу боюнча пенсия алуу укугуна ээ бардык адамдарга бир жалпы 
пенсия чегерилет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын  21-cтатьясы).  
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1.3.9. Багуучусун жоготкондугу боюнча пенсия алуу укугуна ээ адамдардын ар биринин 
каалоосу боюнча ага пенсиядагы үлүшү бөлүнүп берилиши мүмкүн. (“Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын  21-cтатьясы).  

1.4. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы  
 
1.4.1. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: багуучусун жоготкондугуна байланыштуу пенсия чегерүү 
болуп саналат.  

1.4.2. Социалдык фонддун аймактык бөлүмү пенсияны чегерүү жөнүндө чечим чыгаргандан кийин 
пенсиялык күбөлүк берилип, анда пенсиянын көлөмү жана белгиленген датасы ырасталат. 
(“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын  25-1-cтатьясы), (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-
январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, 
пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби” жобосунун 5.6-пункту).  

2-бөлүм. Кызматтарды  көрсөтүү этаптары  

1-КАДАМ. Керектүү документтер 

2.1. Пенсия алуу үчүн алуучу төмөнкүдөй документтерди даярдашы керек:  

а) камсыздандырылган адамдын инсандыгын, анын курагын жана жашаган жерин күбөлөндүргөн 
документтер: 

- Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн – паспорт же паспорттун ордуна айыл 
өкмөтү же Кыргыз Республикасынын ички иштер органы тарабынан берилген 
маалымкат;  

- качкын расмий статусу бар жарандар үчүн - качкын күбөлүгү;  
- Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган чет элдик жарандар үчүн - 

Кыргыз Республикасынын ички иштер органы тарабынан берилген жашап туруу укугу. 

16 жашка чыга элек адамдардын инсандыгын, курагын жана жарандыгын күбөлөндүрүүчү 
документ болуп туулгандыгы жөнүндө документ саналат:  

б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 25-июлундагы №310 “Пенсия белгилөө 
үчүн эмгек стажын тактоонун тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”  токтому менен 
бекитилген, Эмгек стажын тастыктоонун тартиби жөнүндө жобого ылайык аныкталган, 1996-
жылга чейинки мөөнөттөгү эмгек стажы жөнүндө жана камсыздандырылган стажга 
теңештирилген мөөнөт жөнүндө (окуу, аскерде кызмат өтөө, бала багуу);  

 в) 1992-жылдын 1-январынан 1995-жылдын 31-декабрына чейин жеке ишканаларда же жеке эмгек 
ишмердүүлүгү менен алектенген адамдар үчүн, - бул мөөнөттө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө 
жөнүндө Социалдык фонд органдары тарабынан берилген маалымкат;  

г) пенсия алуу үчүн кайрылган камсыздандырылган адамдын каалоосу боюнча 1996-жылдын 1-
январына чейинки катары менен 60 ай иштеген каалаган мөөнөттөгү эмгек акысы жөнүндө 
маалымкат, ал иш берүүчүлөр, же болбосо биринчи бухгалтердик документтердин негизинде 
мамлекеттик органдар тарабынан берилиши керек.  

Иш берүүчүнүн ишмердүүлүгү токтотулган учурда маалымкат укук мураскери, жогору турган 
орган же керектүү маалыматтар сакталган мамлекеттик архив  тарабынан берилет.  
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д) иштегени жөнүндө жана 1996-жылдын 1-январына чейинки мөөнөттөгү эмгек акысы жөнүндө 
биринчи бухгалтердик документтердин негизинде берилген маалымкат;  

ж) башка фамилияга берилген документтер тапшырылса, нике каттоо же ажырашуу жөнүндө 
күбөлүк;  

з) “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 13-беренесина ылайык, пенсияга кошумча акча алуу укугун тастыктаган 
документтер: 

- Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусунун же Улуу Ата мекендик согуштун 
майыбынын, же аларга теңештирилген адамдын күбөлүгү;  

-  “Чернобыль АЭСтеги авариянын кесепеттерин жоюунун  катышуучусунун” күбөлүгү;  
-  “Кыргыз Республикасынын ардактуу донору”, “Кыргыз ССРинин ардактуу донору”, 

“СССРдин ардактуу донору” күбөлүгү;  
- сот же башка мамлекеттик органдар тарабынан (прокуратура же улуттук коопсуздук 

органдары) акталуу жөнүндө маалымкат;  
- II топтогу жалгызбой майып адам бирөөнүн кам көрүүсүнө муктаж экени жөнүндө 

дарылоочу мекеме тарабынан берилген маалымкат; мындай учурда жалгыз жашаган факт 
жашаган жеринен берилген маалымкат жана иликтөө акты менен тастыкталат; 

- энелердин СССРдин “Баатыр эне” ордени жана Кыргыз Республикасынын “Баатыр эне” 
ордени менен сыйланганын тастыктаган документтер;  

и) пенсиялык күбөлүктү алуу үчүн 3х4 өлчөмүндөгү эки сүрөт. (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген Пенсияны чегерүү 
жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн зарыл документтердин 
тизмесинин 2.1.-пункту).  

5. Багуучусун жоготкондугуна байланыштуу пенсия алуу үчүн Социалдык фонддун аймактык 
бөлүмүнөн тышкары, багуучунун документтерине кошумча (жогоруда көрсөтүлгөн) төмөнкүлөр 
тапшырылат:  

- жарандык ал-абалды жазуу органы тарабынан багуучунун өлүмү туурасында берилген 
күбөлүктүн нотариалдык ырасталган көчүрмөсү (же анын дайынсыз жок болгонун 
ырастаган документ);  

- эмгекке жарамсыз үй-бүлө мүчөлөрүнүн туулгандыгы жөнүндө күбөлүктөрү;  
- бала кезинен майыптыгына байланыштуу пенсия белгиленген учурда – майыптыктын 

тобун аныктоо жөнүндө МСЭКтин маалымкаты;   
- каза болгон багуучунун кароосундагы эмгекке жарамсыз үй-бүлө мүчөсүнүн болушун 

тастыктаган документтер; 
- камкорчунун арызына камкорчу кылып дайындаган органдын чечиминин көчүрмөсү 

тиркелет; 
- каза болгон адамдын тарбиялануусунда жана багуусунда өгөй уулу (өгөй кызы) болгонун 

тастыктаган документ; 
- эмгекке жарамсыз үй-бүлө мүчөлөрү кесиптик, орто жана атайын орто окуу жайдын 

окуучусу же жогорку окуу жайынын студенти болгонун тастыктаган документ (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген  Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына 
өтүү үчүн  зарыл документтердин тизмесинин 2.4.-пункту).  

2.2. Пенсияны чегерүү үчүн зарыл документтердин тизмеси, пенсияны чегерүү жана кайра 
эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу эрежелери Кыргыз 
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Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренеси).  

2.3 Жогоруда аталган документтер жаш курагы боюнча пенсия чегерүү жөнүндө арыз менен чогуу 
тапшырылышы керек.  

2.4. Камсыздандыруу стажы (эмгек китепчесинен бөлөк) жана эмгек акысы жөнүндө 
Компетенттүү органдар жана кызмат адамдары тарабынан берилген документтердин тизмесинде 
каралган документтердин түп нускасы, калган документтердин – көчүрмөсү кабыл алынат.  
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү 
үчүн зарыл документтердин тизмесинин 1.3-пункту). 

2.5. Тапшырылган бардык документтердин көчүрмөлөрү милдеттүү түрдө алардын түп нускалары 
менен салыштырылып текшерилет жана пенсияны белгилеген орган тарабынан күбөлөндүрүлөт. 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү 
үчүн зарыл документтердин тизмесинин 2.4.-пункту). 

2.6. Социалдык фонддун аймактык органдары камсыздандырылган адамга пенсиянын чегерүү 
үчүн зарыл документтердин алынышы жана таризделиши боюнча кеңеш жана жардам берүүгө 
милдеттүү. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын мыйзамынын 25-1- беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-
жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра 
эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 
2.12-пункту).  

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

2-КАДАМ. Арыз берүү. Документтерди тапшыруу. 

3.1. Кызматты алуу үчүн: 

3.1.1. Арыз ээси – камсыздандырылган адам, пенсия алууга укугу пайда болгон кийин аны чегерүү 
үчүн каалаган учурда арызы менен кайрыла алат, кайрылуу укугу эч кандай мөөнөт менен 
чектелбейт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому 
менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына 
өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.9-пункту).   

3.1.2. Багуучуну жоготкондугуна байланыштуу пенсия – эгер кайрылуу багуучу каза болгон 
күндөн тартып алты айдан кеч эмес мөөнөттө жасалса, багуучу каза болгон күндөн тарта 
белгиленет, ал эми бул мөөнөттөн ашып кетсе, анда пенсия кайрылуу жасалган күндөн алты ай 
мурдагы убакыттан баштап белгиленет (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 25-1- беренеси) 

Арыздын бекитилген үлгүсү 

2.5. Тапшырылган бардык документтердин көчүрмөлөрү милдеттүү түрдө алардын түп нускалары 
менен салыштырылып текшерилет жана пенсияны белгилеген орган тарабынан ырасталат. 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү 
үчүн зарыл документтердин тизмесинин 2.4.-пункту). 
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2.6. Социалдык фонддун аймактык органдары камсыздандырылган адамга пенсияны чегерүү үчүн 
зарыл документтердин алынышы жана таризделиши боюнча кеңеш жана жардам берүүгө 
милдеттүү. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 25-1- беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-
жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра 
эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 
2.12-пункттары).  

 

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

2-КАДАМ. Арыз жазуу. Документтерди тапшыруу. 

3.1. Кызматты алуу үчүн: 

3.1.1. Арыз ээси – камсыздандырылган адам, пенсия алууга укугу пайда болгон кийин анын 
белгилениши үчүн каалаган учурда арызы менен кайрыла алат, кайрылуу укугу эч кандай мөөнөт 
менен чектелбейт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.9-пункту).   

3.1.2. Багуучуну жоготкондугуна байланыштуу пенсия – эгер кайрылуу багуучу каза болгон 
күндөн тартып алты айдан кеч эмес мөөнөттө жасалса, багуучу каза болгон күндөн тарта 
белгиленет, ал эми бул мөөнөттөн ашып кетсе, анда пенсия кайрылуу жасалган күндөн алты ай 
мурдагы убакыттан баштап белгиленет (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-1- беренеси) 

Бекитилген үлгүдөгү арыздын үлгүсү. 

3.1.3. Пенсияны чегерүү жөнүндө арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек:  

камсыздандырылган адамдын социалдык коргоо күбөлүгүнүн жеке идентификациялык номери; 

паспорт маалыматтары. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы 
№10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир 
түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.10-пункту).  

3.1.4. Пенсияны чегерүү жөнүндө арыз, пенсияны чегерүү үчүн зарыл болгон бардык документтер 
менен чогуу тапшырылат. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы 
№10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир 
түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.11-пункту жана 5.1-
пункту).  

3.1.5. Эгер социалдык коргоо күбөлүгү жок болсо, аны алуу үчүн Социалдык фонд органына 
кайрылуу зарыл. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.10-пункту).  

3.1.6. Пенсия белгилөө үчүн документтерди кабыл алууда Социалдык фонд органы арыздын 
таризделишинин тууралыгын текшерет; арыз ээсинин инсандыгын күбөлөндүрүүчү документтен 
алынган маалыматтардын дал келишин текшерет; документтердин көчүрмөлөрүн түп нускалары 
менен салыштырып текшерет; арызды түшкөн күнү эле каттоо журналына иреттик номерин жана 

40 
 



 
 
 
 

арыз кабыл алынган күндүн датасын көрсөтүү менен каттайт жана документтерди кабылдоо 
тилкатын берип, анда арыз кабыл алынган датаны, жетишпеген документтердин тизмесин жана 
аларды алып келүүнүн мөөнөтүн көрсөтөт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 
12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, 
пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.11-
пункту жана 5.2-пункту). 

3.1.7. Документтер текшерилип жана түп нускалары менен салыштырылып текшерилгенден кийин 
документтердин (паспорт, нике жөнүндө күбөлүк, балдардын туулгандыгы жөнүндө күбөлүгү, 
диплом ж.б.) түп нускалары арыз ээсине кайтарылып берилет, ал эми эмгек китепчеси пенсия 
белгиленгенден кийин кайтарылып берилет. Ошол эле учурда эмгек китепчесинде милдеттүү 
түрдө пенсиянын белгилениши жөнүндө Социалдык фонддун бөлүмүнүн штампы коюлушу керек 
(пенсиянын түрүн жана белгилөө датасын көрсөтүү менен). (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү 
жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби 
жөнүндө” жобосунун 5.5-пункту). 

3.2. Арыз жана документтер кабыл алынуучу жайлар:  

3.1. Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү. 

3.2. Багуучусун жоготкондугуна байланыштуу пенсия алууга укугу бар камсыздандырылган адам 
пенсия чегерүү жөнүндө арызы менен Социалдык фонддун аймактык бөлүмүнө жашаган жери 
боюнча кайрылат. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 2.1-пункту. 

Сокулук а., Калинин к., № 69 а,. №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФАА: Токторалиева З. 

3.3. Документтерди кабыл алуу графиги:  

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
 

4-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

3-КАДАМ. Төлөө 

Кызматты алуу үчүн төмөнкүдөй төлөмдөрдү төлөө керек: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөмдөр: мыйзамда каралган эмес. 

4.1.2. Кызмат көрсөтүү үчүн: акы алынбайт. 

1.2. Ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп жаткан адамдардын социалдык 
камсыздандыруусу үчүн, анын ичинде – жеке эмгек ишмердүүлүгү менен алектенген адамдарга 
кызмат көрсөтүүлөр – акысыз жүргүзүлөт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 
10-февралындагы №85 токтому менен бекитилген Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк 
бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 
бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 3 -бөлүмүнүн 6-пункту).  
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4.2.1. Бланк продукциясы үчүн: 

Бланк продукциясы үчүн (арыздар, иштегени жөнүндө жана эмгек акысы жөнүндө маалымат жана 
маалымкаттар): баасы: 1 бланк 5 сом. 

Бланк продукциясынын баасы, документтерди, жүзөгө ашырылган маалыматтык материалдарды 
нускалоо факт боюнча сарпталган чыгымдарга  ылайык белгиленет. (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн “Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук 
мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) 
бекитүү жөнүндө” 2012-жылдын 10-февралындагы №85 токтомунун 2-2-пункту).  

4.2. Төлөмдөр төлөнүүчү жай  

Төлөөлөр:                          жүргүзүлөт.  

4.2.1. Бланк продукциясы үчүн:  

Арыз бланкы жана пенсиялык күбөлүк үчүн акы кызмат көрсөтүлгөн жайдын кассасына төлөнөт.  
 
Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
Сокулук а, Калинин көч., № 69 а,   №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
Иш графиги:  дүйшөмбү, бейшемби: саат 8:30 -17:30 чейин. 
 
 

5-бөлүм. Кызмат көрсөтүү графиги  

4-КАДАМ. Кызмат көрсөтүүнү алуу  

Кызматты алуучу: 

Пенсиялык күбөлүктү алуу үчүн кайрылууга тийиш.  

5.1. Пенсиялык күбөлүктү берүү мөөнөтү: арыз кабыл алынган күндөн же кошумча документтер 
кабыл алынган күндөн тартып 15 күндөн эрте эмес.  

5.2. Кызмат көрсөтүүнү алуучу жай:  

Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
Сокулук а, Калинин көч., № 69 а,   №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФАА: Токторалиева З. 
Иш графиги:  дүйшөмбү, бейшемби: саат 8:30 -17:30 чейин.  

5.3. Алуу убактысы: Иш графиги:  

Чүй областынын Сокулук райондук Социалдык фонд бөлүмү: 
Сокулук а, Калинин көч., № 69 а,   №7 каб., 722110.  
Телефон: 0 (3134) 5-23-84, 5-23-01 (факс). 
ФАА: Токторалиева З. 
Иш графиги:  дүйшөмбү, бейшемби: саат 8:30 -17:30 чейин.  
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6-бөлүм. Кошумча маалымат: 

6.1. Баш тартууга негиз 

6.1.1. Пенсияны чегерүү жөнүндө арызды канааттандыруудан баш тарткан учурда, мамлекеттик 
пенсиялык камсыздандырууну ишке ашырган орган, тийиштүү чечим чыгаргандан кийин ал 
жөнүндө арыз ээсин беш күндөн кеч эмес убакытта маалымдап, баш тартуунун себебин жана 
даттануунун тартибин көрсөтүп жана ошол эле учурда арыз ээсине документтерди кайтарып 
берет. (“Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 25-
беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 
токтому менен бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн 
башкасына өтүү үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосунун 5.3-пункту).  

6.2. Даттануу ыкмалары 

Регламенттелген эмес. 

6.3. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар   

6.3.1. Кыргыз Республикасынын 1997-жылдагы 21-июлундагы №57 “Мамлекеттик пенсиялык 
социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Мыйзамы  

6.3.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү 
үчүн кайрылуу тартиби жөнүндө” жобосу 

6.3.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы №10 токтому менен 
бекитилген “Пенсияны чегерүү жана кайра эсептөө, пенсиянын бир түрүнөн башкасына өтүү 
үчүн зарыл документтердин тизмеси” 

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы №603 токтому 
менен бекитилген “Мамлекеттик кызматтардын типтүү стандарты”  

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралында №85 токтому менен 
бекитилген “Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук 
мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси)” 

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

Кыргыз Республикасынын  Социалдык фондунун сайты:  www.sf.kg. 

 

I.3 Жарандын жашаган жери боюнча каттоо учету 

1-бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү 

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү 

1.1.1. Кыргыз Республикасында ар бир адам ары-бери эркин жүрүүгө, барчу жана жашоочу жерин 
тандап алууга укуктуу. (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25-беренеси).  
1.1.2. Кыргыз Республикасынын чегинде ар бир адам ары-бери эркин жүрүүгө, барчу жана 
жашоочу жерин тандап алууга Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктарын “Ички 
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миграция жөнүндө” КР мыйзамынын негизинде гана чектөөгө жол берилет. (“Ички миграция 
жөнүндө” КР Мыйзамынын 6-статьсы).  
1.1.3. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны жашаган жери боюнча жана Кыргыз 
Республикасынын чегинде барган жеринде катталууга милдеттүү. (“Ички миграция жөнүндө” КР 
Мыйзамынын 6-беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-
декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
жашаган жана барган жери боюнча каттоо учетуна каттоонун жана чыгаруунун эрежелери 
жөнүндө” жобосунун 9-пункту).  
 
1.1.4. Ички миграцияны жөнгө салуу, ички мигрант (жаран) өз укуктарын жана эркиндиктерин 
жүзөгө ашыруусу үчүн зарыл шарттарды камсыздоо максатында, ошондой эле ал Кыргыз 
Республикасынын башка жарандары, мамлекет жана коом алдындагы өз милдеттерин аткаруусу 
үчүн Кыргыз Республикасынын чегинде жарандын жашаган жана барган жери боюнча каттоо 
учёту белгиленет. (“Ички миграция жөнүндө” КР Мыйзамынын 13-беренеси).  
 
1.1.5. Кыргыз Республикасынын тийиштүү администрациялык-аймактык бирдигинин 
аймагындагы турак-жайда туруктуу жашаган жарандар жашаган жери боюнча катталышат. (“Ички 
миграция жөнүндө” КР Мыйзамынын 13-беренеси жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2004-жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын жашаган жана барган жери боюнча каттоо учётуна каттоонун жана учёттон 
чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосунун 2-пункту).  
1.1.6. Жаранды жашаган жери боюнча каттоо учётунан чыгаруу төмөнкү учурларда жүргүзүлөт: 
1) жашаган жеринин өзгөрүшү – жарандын арызынын негизинде же жаранды жашаган жаңы жери 
боюнча жаранды каттаган учёттук каттоо органынын билдирүүсүнүн негизинде; 
2) аскер кызматына чакыруу – аскер комиссариатынын билдирүүсүнүн негизинде; 
3) эркинен ажыратууга өкүм – соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүнүн негизинде; 
4) жашаган жеринен чыгарып салуу же турак жайды колдонуу укугу күчүн жоготушу – соттун 
мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде;  
5) чындыкка дал келбеген каттоо үчүн негиз болгон маалыматтарды же документтерди  же каттоо 
тууралуу маселени чечүүдө соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечиминин негизинде кызмат 
адамдарынын укукка каршы аракеттеринин фактыларын табуу. (“Ички миграция жөнүндө” КР 
Мыйзамынын 16-беренеси).  
1.1.8. Жашаган жер – Кыргыз Республикасынын жараны туруктуу же артыкчылыктуу түрдө 
жашаган жер. (“Ички миграция жөнүндө” КР Мыйзамынын 1-беренеси).  
1.1.9. Барган жер - Кыргыз Республикасынын жараны убактылуу жашаган жер. (“Ички миграция 
жөнүндө” КР Мыйзамынын 1-беренеси жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-
жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын жашаган жана барган жери боюнча каттоо учетуна каттоонун жана 
чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосунун 1-пункту).  
 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

1.2.1. Жарандарды каттоо учетунун органы жарандарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик орган болуп саналат. Жарандарды каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдын аймактык органдары жок калктуу пункттарда каттоо органдары 
жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары болуп саналат.  (“Ички миграция жөнүндө” КР 
Мыйзамынын 14-беренеси).  
1.2.2. Каттоо учетунун органдары алардын юрисдикциясынын аймагында жашаган жарандарды, 
жашаган жери боюнча жана барган жери боюнча каттайт жана жашаган жеринин же барган 
жеринин өзгөргөнүнө байланыштуу аларды каттоо учетунан чыгарат. (“Ички миграция жөнүндө” 
КР Мыйзамынын 14-беренеси).  
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1.2.3. Туруктуу жашаган жери жок жарандар алар анын аймагында жашаган жергиликтүү өзүн-өзү 
башкаруунун тийиштүү органында катталышат. (“Ички миграция жөнүндө” КР Мыйзамынын 16-
беренеси жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы №886 
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашаган жана барган 
жери боюнча каттоо учетуна каттоонун жана чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосунун 14-
пункту).  
 

1.3. Кызматты алуучулар 

1.3.1. Жашаган жери жана барган жери боюнча жаранды каттоо жана каттоодон чыгаруу/каттоо 
учету боюнча мамлекеттик кызматты алуучулар болуп Кыргыз Республикасынын жарандары 
эсептелет.  

1.4. Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы 

Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы болуп жаранды жашаган жери жана барган жери 
боюнча каттоо учету эсептелет (каттоо жана каттоодон чыгаруу).  

2-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

1-КАДАМ. Керектүү документтер 

2.1. Кызматты алуу үчүн алуучу төмөнкү документтерди даярдашы керек: 

2.1.1. Жашаган жери боюнча каттоо. 

1) паспорт же анын ордуна колдонулуучу жарандын инсандыгын тастыктоочу башка документ; 

2) жаранды жашаган турак жайдан чыгарып салуу үчүн негиз болуп эсептелген документ (ордер, 
келишим, жаранга турак жайды жашап турганга берген адамдын арызы же башка документ), же ал 
документтин тийиштүү түрдө ырасталган көчүрмөсү;   

3) Каттоо учетунан алдын ала чыгарылган учурда көчүп кетүүнүн даректик баракчасы.  (“Ички 
миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 16-беренеси) 

4) аскерге милдеттүүлөр үчүн (аскерге чакырылуучулар үчүн) – мурунку жашаган жери боюнча 
аскер учетунан чыгаруу жана жаңы жашаган жери боюнча аскердик учетко коюу белгиси менен  
аскердик билет (чакыруу участогуна каттоо тууралуу күбөлүк). Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын жашаган жана барган жери боюнча каттоо учетуна 
каттоонун жана чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосунун 9-пункту).  

Аскерге милдеттүүлөр (аскерге чакырылгандар) – аскер билети  (Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын жашаган жана барган жери боюнча каттоо учётуна 
каттоонун жана учёттон чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосунун 9-пункту. 

2.1.2. Паспорт каттоо учетун ишке ашыруу үчүн керектүү, жарандын инсандыгын тастыктоочу 
документ болуп саналат. (“Ички миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-
беренеси) 
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2.1.3. Каттоо учетун ишке ашыруу үчүн жарандын инсандыгын тастыктоочу документ болуп 
ошондой эле төмөнкүлөр эсептелет: 

1) туулгандыгы жөнүндө күбөлүк – 16 жашка чыга элек жарандар үчүн; 

2) аскер кызматкерлери үчүн аскер бөлүктөрү жана аскер мекемелери тарабынан берилген 
маалымкат; 

3) аскердик билет – аскер кызматына чакыруу боюнча же келишим боюнча өтөп жаткан жарандар 
үчүн; 

4) эркинен ажыратуу жайларынан бошонуу жөнүндө маалымкат – эркинен ажыратуу жайларынан 
бошонгон жарандар үчүн; 

5) инсандын күбөлүгү. (“Ички миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-
беренеси).  

 

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

2-КАДАМ. Арыз берүү. Документтерди тапшыруу 

Кызматты алуу үчүн төмөнкүлөр  

талап кылынат: 

жаңы жашаган жерге келген күндөн баштап 10 жумушчу күндөн кеч эмес белгиленген үлгүдөгү 
арыз менен кайрылуу.  

2.1. Каттоонун даректик баракчасын толтуруу.  
2.2. Жашаган жерден кетүүнүн даректик баракчасын толтуруу.  
3. Каттоонун жана кетүүнүн даректик баракчасына карата шайлоочуларды эсепке алуу талонун 
толтуруу.  
4.1. Каттоо баракчасына карата статистикалык эсепке алуу талонун толтуруу. 
4.2. Кетүү баракчасына карата статистикалык эсепке алуу талонун толтуруу.  

3.4. Арызды жана документтерди кабыл алуучу жай:  

Арызды жана документтерди кабыл алуучу жай: айыл өкмөтү 
Кызматы: Жооптуу катчы. 
 

3.5. Документтерди кабыл алуу графиги:  

Арызды жана документтерди кабыл алуу графиги:  дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума: саат 
8:00 -12 чейин.  
 

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

3-КАДАМ. Төлөө 
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Кызматты  алуу үчүн төлөм жүргүзүү керек: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөмдү:  
Жашаган жери боюнча жарандарды каттоо үчүн «Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик төлөм 
жөнүндө» Мыйзамына ылайык мамлекеттик төлөм алынат. (“Ички миграция жөнүндө” КР 
Мыйзамынын 13-беренеси жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-
декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
жашаган жана барган жери боюнча каттоо учетуна каттоонун жана чыгаруунун эрежелери 
жөнүндө” жобосунун 12-пункту).  
  
Жашаган жери боюнча жарандарды каттоо үчүн мамлекеттик төлөм төмөнкү өлчөмдөрдө алынат: 
эсептик көрсөткүчтүн 0,2 чени – 20 сом. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-
июлундагы №521  токтому менен бекитилген “Мамлекеттик төлөм чендеринин” 5-бөлүмүнүн 
пункттары.  

4.1.2. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Акы төлөнбөйт. 

4.1.3. Бланк продукциясы үчүн: 

Бланктар үчүн:  
Баасы: бир бланк - 3 сом. 

Факт боюнча сарпталган чыгымга ылайык (2012-жылдын 10-февралындагы №85 “Аткаруу бийлик 
органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү 
мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 2-2-пункту).  

4.2. Төлөмдөр төлөнүүчү жай  

Төлөөлөр:                           жүргүзүлөт.  

4.2.1. Бланк продукциясы үчүн:  

Төлөмдөр төлөнүүчү жай: айыл өкмөтү. 
Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, саат 8:00-12:00 чейин. 
Кызматы: Жооптуу катчы. 
 
 

5-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары 

4-КАДАМ. Кызматты алуу 

Кызматты алуу үчүн төмөнкүлөр талап кылынат: 

- каттоону алуу үчүн айыл өкмөтүнө баруу. 

5.2. Берүү мөөнөттөрү:  

Каттоо үчүн ал документтерди тапшырган күндөн баштап 3 жумушчу күндөн кеч эмес. (“Ички 
миграция жөнүндө” КР Мыйзамынын 16-беренеси жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
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2004-жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын жашаган жана барган жери боюнча каттоо учетуна каттоонун жана 
чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосунун 12-пункту).  

 

5.3. Кызматты алуучу жай:  

Кызмат көрсөтүүнү алуучу жай: айыл өкмөтү  

5.4. Алуу убактысы: Иш графиги:  

Кызмат көрсөтүүнү алуучу жай: айыл өкмөтү  
Иш графиги:  дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума: саат 8:00 -12 чейин.  
Кызматы: Жооптуу катчы. 
 

6-бөлүм. Кошумча маалымат: 

6.1. Баш тартууга негиз 

Регламенттелген эмес. 

6.2. Даттануу ыкмасы 

Регламенттелген эмес. 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын чегинде эркин жүрүү, 
жашаган жерин жана барган жерин тандоо укугуна тийиштүү мамлекеттик бийлик жана башкаруу 
органдарынын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын, кызматтык жана башка 
юридикалык жана физикалык жактардын чечимдери, аракеттери же аракетсиздиги жарандар 
тарабынан жогору турган органга, жогору турган кызмат адамына же түздөн-түз сотко 
даттанылышы мүмкүн. (“Ички миграция жөнүндө” КР Мыйзамынын 11-беренеси).  

6.3. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар 

6.3.1. 2002-жылдын 3-июлундагы №133 “Ички миграция жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы   

6.3.2. 2007-жылдын 15-августундагы N153 “Мамлекеттик төлөмдөр жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы 

6.3.3. “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы №521 токтому менен 
бекитилген “Мамлекеттик төлөм чендери” 

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №128 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  Мамлекеттик каттоо 
кызматы жөнүндө” жобо  

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы №603 токтому 
менен бекитилген “Мамлекеттик кызматтардын  типтүү стандарты” 
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6.3.6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы №85 токтому менен 
бекитилген “Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук 
мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеси)” 

6.3.7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы №886 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жашаган жана барган жери боюнча 
каттоо учётуна каттоонун жана учёттон чыгаруунун эрежелери жөнүндө” жобосу 
 
6.3.8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 27-июлундагы №557 “Кыргыз 
Республикасынын 2004-жылдагы үлгүдөгү паспорту жөнүндө” жобосу 

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

6.4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы: 
www.srs.kg. 

6.4.2. «Мамлекеттик кызматтар» сурап-билүү-маалымат порталы -  жарандардын жана 
уюмдардын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы 
көрсөтүүчү  мамлекеттик кызматтар жөнүндө маалыматты алуусунун бирдиктүү түйүнү: 
www.spravka.infocom.kg 

I.4 Альтернативдүү кызмат 

 1 -бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1.1. Жарандарды аскердик кызмат өтөөдөн бошотуунун негиздери жана тартиби же аны 
альтернативдүү (аскерден сырткары) кызмат менен алмаштыруу мыйзам тарабынан белгиленет. 
(Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 25-беренеси). 

1.1.2. Кыргыз Республикасынын жарандары расасына, тилине, этникалык жаатына, саясий же 
башка ишенимдерине, билимине, тегине, мүлктүк абалына жана башка шарттарына карабастан 
Куралдуу Күчтөрдө, бөлөк аскердик түзүлүштөрдө жана Кыргыз Республикасынын мыйзам 
тарабынан аскердик кызмат каралган бөлөк мамлекеттик органдарында аскердик кызмат өтөөгө 
милдеттүү. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана 
альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренеси). 
 
1.1.3. Альтернативдик кызмат – Кыргыз Республикасынын жарандарына берилүүчү,  мөөнөттүү 
аскердик кызматтын ордуна алардын курагын, диний ишенимдерин, үй-бүлөлүк абалын, 
соттолгонун же ден-соолугунун абалын эске алган кызматтын түрү. («Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү кызматтар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-беренеси). 

1.1.4. Альтернативдик кызматтын мөөнөтү 18 айды түзөт жана чакырылган күндөн баштап 
эсептелет. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы №306 токтому 
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан альтернативдүү кызмат 
өтөөнүн тартиби жөнүндө» жобосунун 7- пункту). 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 
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1.2.1. Альтернативдик кызматка чакырууну жүргүзгөн райондук (шаардык) аскер 
комиссариаттары. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, 
аскердик жана альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
32-беренеси). 

 
 

1.2.2. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жарандарды аскердик жана альтернативдик 
кызматка чакырууну уюштурууда көмөк көрсөтүшөт. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 15-беренеси). 
 

1.3. Кызматты алуучулар  

Кызматты алуучу: 

Чакыруудан калтыруу укугуна ээ эмес же ал укуктан ажыраган, мөөнөттүү аскердик кызматты 
өтөбөгөн эркек жынысындагы курагы он сегизден жыйырма бешке чейинки жаран эсептелет. 

Альтернативдик кызмат өтөөгө чакырылууга тиешелүү, эгер: 
 

- ал ишеними Куралдык Күчтөрдө курал кармап, аскердик кызмат өтөөгө жол бербеген, 
катталган диний уюмдун мүчөсү болсо; 

- ал мурда жазыктуу кылмыш үчүн соттолсо; 
- ал ден-соолугунун абалына байланыштуу медициналык күбөлөндүрүү боюнча Жободо 

каралган аскердик кызмат өтөөдөгү чектөөлөргө ээ болсо, 
- альтернативдик кызмат өтөөгө укук алганга акылуу, эгер: 
- ал өзүнөн тышкары он сегиз жашка чейинки төрт жана андан ашык бала бар үй-бүлөдөн 

болуп, чакырылуучу балдардын улуусу болсо; 
- ал ата-энесинин бирөөсү I же II тобунун майыбы болгон үй-бүлөдөн болсо жана 

чакырылуучу ал үй-бүлөнүн багуучусу болсо; 
- анын аскердик кызмат өтөгөн учурунда жарааттанып, жарадар болуп, травма (контузия) 

алып, же ооруп калып, ошонун айынан майып болуп калган ата-энеси же бир тууганы 
бар болсо; 

- анын аскердик кызмат өтөгөн учурунда жарааттанып, жарадар болуп, травма (контузия) 
алып, же ооруп калып, ошонун айынан курман болгон (каза тапкан) ата-энеси же бир 
тууганы бар болсо; 

- анын аялы жана бир баласы бар болсо; 
- ал ата-энеси пенсиялык куракка келип калган үй-бүлөдөгү жалгыз уул болсо,  
- ал жалгыз бой эненин (атанын) жалгыз уулу болсо; 
- анын жалгыз бой энесинин карамагындагы он сегиз жашка чейинки бир тууган иниси 

бар болсо (же он сегиз жаштан улуу, бирок I же II тобунун майыбы болгон); 
- ал атасын же энесин жоготкон үй-бүлөдөгү жалгыз бала болсо. («Кыргыз 

Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана 
альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-
беренеси). 

1.4. Кызмат көрсөтүү жыйынтыгы 

Райондук (шаардык) чакыруу кызматынын альтернативдик кызматка чакыруу боюна 
чечиминин негизинде жарандар альтернативдик кызматта турат деп эсептелет жана аларга 
аскердик билеттин ордуна убактылуу күбөлүк менен учеттук-аскер карточкалары жазылып 
берилет. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы №306 токтому 
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менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан альтернативдүү кызмат 
өтөөнүн тартиби жөнүндө» жобосунун 7- пункту). 

2- бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

1 -КАДАМ. Керектүү документтер 

2.1. Кызматты алуу үчүн алуучу төмөнкү документтерди даярдашы керек: 

Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту. 
 

3-бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары.  

2 -КАДАМ. Арыз берүү. Документтерди тапшыруу. 

Кызматты алуу үчүн: 

3.1. Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы, райондук (шаардык) аскердик 
комиссардын аскердик жана альтернативдик кызматка чакыруу боюнча буйругу жарыялангандан 
кийин же чакыруу кагазын алгандан кийин альтернативдик кызматка тиешелүү болгон жарандар 
өздөрү учетто турган чакыруу участогуна келүүлөрү тийиш. («Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү кызматтар 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренеси). 

 

3.5. Бара турган жана документтерди кабыл алуучу жай:  

Өздөрү чакыруу орду боюнча учетто турган Сокулук районунун аскердик комиссариатына 
барышы керек. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик 
жана альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-
беренеси). 

Дареги:  Сокулук а, Фрунзе көч, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

3.5. Документтерди кабыл алуу графиги: 

саат 8:00 -12.00 чейин. 

4 -бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

3- КАДАМ. Медициналык текшерүү 

4.1. Альтернативдик кызматка чакырылган жарандар милдетүү медициналык күбөлөндүрүүдөн 
өтүшөт. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана 
альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренеси). 

 
4.2. Чакыруу комиссиясы жарандын медициналык күбөлөндүрүүсүн, үй-бүлөлүк абалын, диний 
ишенимин, соттолгону, каалоосун эсепке алуу менен альтернативдик кызматка чакыруу боюнча 
чечим кабыл алат жана аны жаранга жарыя кылат. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 16-беренеси). 
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4.3. Жер: Сокулук райондук аскер комиссариаты 

4.4. Дареги:  Сокулук а, Фрунзе көч, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

5 -бөлүм. Төлөө  

5.1. Кызматты алуу үчүн төмөнкүлөрдү төлөө керек: 

5.1.1. Кызмат көрсөтүү үчүн:  

Тейлөө кызматы үчүн:   
Учеттук-кызматтык карточка үчүн: Сумма: 3.5 сом. 

Текшерүү жана медициналык күбөлөндүрүү картасы үчүн: суммасы:3.5 сом. 

5.1.2. Бланк продукциясы үчүн: 

Убактылуу күбөлүк (аскердик билеттин ордуна) жана учеттук-кызмат карточкасы  үчүн. 
Суммасы: 2 сом.  
 
Текшерүү жана медициналык күбөлөндүрүү карталары: Суммасы 2 сом.  
 
Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин буйругу менен бекитилген 2011-жылдын 
26-июнундагы №291 «Республиканын аймактары боюнча бланктык продукциянын 
баалары. Калкка Кыргыз Республикасынын аскер комиссариаттары көрсөтүүчү 
кызматтардын тарифтери».    

5.2. Төлөө жайы  

Төлөөчү жер: Сокулук райондук аскер комиссариаты 
Дареги:  Сокулук а, Фрунзе көч, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү - жума, саат 8:00-18:00 чейин, шаршемби –кабыл 
албоочу күн. 

5.3. Альтернативдик кызматты өтүү ал кызматты өтөөчүлөр тарабынан акчалай төлөмдү өз 
ичине алат.  
Суммасы: 180 эсептик көрсөткүч же 18 000 сом, ар бир квартал сайын акчалай төлөмдүн жалпы 
көлөмүнүн алтыдан бир бөлүгү (3 000 сом) төлөнүп турулушу керек. («Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү 
кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренеси жана Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы №306 токтому бекитилген 
«Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан альтернативдүү кызмат өтөөнүн 
тартиби жөнүндө» жобосунун 7-пункту). 

Акчалай төлөм Кыргыз Республикасынын Коргоо Министрлигинин атайын эсебине 
төлөнөт. 
Төлөөчү жер:  
Банк: РСК Банктын Сокулук филиалы.  
Банктык реквизиттер: аскер комиссариатында бар.  
Дареги:  Сокулук а, Ленин көч, 109, 
Телефон: 0 (3134) 5-15-89.  
Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү - жума, саат 8:30-15:00 чейин. 
Тыныгуу  саат 12:00-13:00 чейин.  
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6 -бөлүм. Кызматтарды көрсөтүү этаптары  

4 -КАДАМ. Кызматты алуу  

6.1. Кызматты алуучу: 

Сокулук районунун аскердик комиссариатына келиши керек. 

жана убактылуу күбөлүк (аскерик билеттин ордуна) жана учеттук-кызматтык карточканы алуу 
үчүн кайрылууга тийиш. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы 
№306 токтому бекиткен «Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан альтернативдүү 
кызмат өтөөнүн тартиби жөнүндө» жобосунун 7 -пункту). 

6.2. Берүү мөөнөттөрү:  

Регламенттелген эмес. 

6.3. Кызматты алуучу жер: 

Дареги:  Сокулук а, Фрунзе көч, 126. Телефон: 0 (3134) 5-13-87. 

6.4. Алуу убактысы. Иш графиги. 

Төлөм кабыл алуу графиги: дүйшөмбү - жума, саат 8:00-18:00 чейин, шаршемби –кабыл 
албоочу күн. 

 

7-бөлүм. Кошумча маалымат: 

7.1. Баш тартууга негиз 

Регламенттелген эмес. 

7.2. Даттануу ыкмалары 

Чакыруу комиссиясынын чечимине жаран Республикалык чакыруу комиссиясында даттана алат. 
Республикалык чакыруу комиссиясынын чечими сотко даттанылса болот. («Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү 
кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренеси). 

 
 
7.3. Милдеттер, эсеп жана жоопкерчилик 
 
7.3.1. Альтернативдик кызматты өтөөчү төмөнкүгө милдеттүү: 
- көрсөтүлгөн мөөнөттө аскердик комиссиариаттын чакырыгы боюнча келип калууга; 
- жашаган жериндеги, үй-бүлөлүк абалындагы бардык өзгөрүүлөр боюнча 10 күн ичинде аскер 
комиссариатына кабардар кылууга, 

- жашаган жерин алмаштырган учурда ошол жердеги аскердик комиссариатка учетко туруу 
үчүн келүүгө. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы №306 
токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 
альтернативдүү кызмат өтөөнүн тартиби жөнүндө» жобосунун 13- пункту). 
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7.3.2. Альтернативдик кызматты аяктагандан кийин жана бүт сумманы төлөп бүткөндөн кийин 
жаран аскерге милдеттүүлөрдүн экинчи категориясына учетко турат жана запаска киргизилет. 
(«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, аскердик жана 
альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 32-беренеси). 
 
7.3.3. Альтернативдик кызматка чакырылган жарандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык тийиштүү жоопкерчиликтерди тартат. 
Альтернативдик кызматтан качуу катары төмөнкү учурлар эсептелет: 
бул Мыйзам тарабынан белгиленген акчалай каражатты толук же толук эмес төлөбөсө; 
табигый кырсыктар, эпидемиялар же башка өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иштерине 
катышуудан баш тартса. («Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы аскердик милдети, 
аскердик жана альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
32-беренеси). 
 

7.4. Мыйзамдар: Ченемдик-укуктук актылар 

7.4.1. 2009-жылдын 9-февралындагы №43 «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы 
аскердик милдети, аскердик жана альтернативдүү кызматтар жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы  

7.4.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-майындагы №306 токтому 
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан альтернативдүү кызмат 
өтөөнүн тартиби жөнүндө» жобо 

7.4.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы  N 603  токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын типтүү стандарты» 

7.4.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы  N 85  токтому 
менен бекитилген «Аткаруу бийлик органдары, алардын түзүмдүк бөлүктөрү жана ведомстволук 
мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү реестри (тизмеси)» 

    7.4.5. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин буйругу менен бекитилген 2011-жылдын 
26-июнундагы №291 «Республиканын аймактары боюнча бланктык продукциянын баалары. 
Калкка Кыргыз Республикасынын аскер комиссариаттары көрсөтүүчү кызматтардын 
тарифтери».    

7.5. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

7.5.1. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин сайты: www.mil.kg. 

I.5  Паспорт алуу 

1- бөлүм. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1. Кызматтын сүрөттөлүшү  

1.1.1. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту Кыргыз Республикасынын жарандыгын 
күбөлөндүргөн документ болуп саналат. («КР жарандыгы жөнүндө» КР Мыйзамынын 9-
беренеси). 
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1.1.2. Паспорт каттоо учету үчүн жарандын инсандыгын күбөлөндүргөн документ. (Кыргыз 
Республикасынын «Ички миграция жөнүндө» Мыйзамынын 14-беренеси). 
 
1.1.3. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту инсандыгын жана Кыргыз 
Республикасынын жараны экендигин күбөлөндүргөн негизги документ болуп саналат. Паспорт 
Кыргыз Республикасынын ичинде колдонууга арналган. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2004-жылдын 27-июлундагы №557 буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын 
жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту жөнүндө» жобосунун 1-пункту). 
 
1.1.4. Паспорт Кыргыз Республикасынын бардык жарандарына 16-жашка жеткен курагында 
бекитилген форма боюнча арыз жазган учурда он жылдык колдонуу мөөнөтүнө, ал эми 55 
жаштан тартып өмүр бою берилет. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 27-
июлундагы №557 буйругу менен бекитилген «2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз 
Республикасынын жаранынын паспорту жөнүндө» жобосунун 3-пункту). 
 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

1.2.1. Паспортту даярдоо үчүн документтерди кабыл алуу жана каттоо, даяр болгон паспортту 
берүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Калкты 
каттоо департаментинин аймактык органдары тарабынан ишке ашырылат. (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 27-июлундагы №557 буйругу менен бекитилген 
«Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту жөнүндө» 
жобосунун 7-пункту). 

1.2.2. Кыргыз Республикасынын калкын каттоо жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
орган Кыргыз Республикасынын жарандарынан паспортту даярдоо жана жалпы жарандык 
паспортту персонификациялоо үчүн документтерди кабыл алууну ишке ашырат, паспортту 
даярдоону жана жалпы жарандык паспортту персонификациялоону камсыз кылат, паспортту 
жана жалпы жарандык паспортту берет, берилген паспорттор боюнча маалымат базасын түзөт 
жана жетектейт. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 20-июнундагы №332 
буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун даярдоо жана 
жалпы жарандык паспортун персонификациялоо боюнча документтерди кабыл алуу, каттоо, 
берүү, эсепке алуу, даярдоо тартиби жөнүндө» нускаманын 2-пункту).   

1.3. Кызматтан пайдалануучулар 

1.3.1. Паспортторду колго берүү боюнча мамлекеттик кызмат көрсөтүү Кыргыз 
Республикасынын төмөндөгү жарандарына багытталган: 

1) 16-жашка жеткен жарандар; 
2) Паспортту биринчи жолу алып жаткан жарандар; 
3) Кыргыз Республикасын жарандыгын кабыл алып жаткан же кайрадан калыбына 

келтирип жаткан жарандар; 
4) Аскер кызматындагы, же аскер кызматындагыларга теңдештирилген жарандар; 
5) Үй-бүлө абалынын, улутунун өзгөрүлүшү, фамилиясынын, атынын, же атасынын 

атынын өзгөрүлүшү, турак-жайын алмаштыруу же паспорттогу туура эмес жазуулар 
менен байланыштуу паспортун алмаштырып жаткан жарандар ; 

6) Колдонуу мөөнөтүнүн аякташы же колдонууга жарабай калган (химиялык, механикалык 
зыян болгон) паспортторду алмаштырып жаткан жарандар; 

7) Паспортту жоготуу себебинен алмаштырып жаткан жарандар; 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 20 июнда  № 332 токтому менен 
бекитилген  «Кыргыз Республикасынын жарандык паспортун жана жалпы жарандык 
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паспортун жасап чыгаруу үчүн документтерди кабыл алуунун тартиби, аларды колго берүү, 
каттоо, жана жекелештирүү жөнүндө» жолдомонун 8 бөлүгү. 

1.4. Көрсөтүлгөн кызматтардын жыйынтыктары 

Көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтын жыйынтыгы болуп Кыргыз Республикасынын 
паспортун өз убагында колго берүү же алмаштырып берүү эсептелет. 

2 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

1 КАДАМ . Керектүү документтер 

2.1. Кызмат көрсөтүүдөн пайдалануу үчүн кардарлар төмөнкү документтерди дайындоосу 
зарыл: 

4х6 см өлчөмүндөгү жалтырак ак кагазыда бетинин так сүрөтү бар 2 (эки) түстүү сүрөт; 
Андан тышкары төмөнкү документтер керек: 
1) 16-жашка жеткен жарандар үчүн: 

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк; 
- арыздануучунун жарандыгын аныктоо үчүн ата-энесинин (мыйзамдык өкүлдөрү) же 

алардын бирөөсүнүн (экинчиси жок болсо) паспорттору, же Кыргыз Республикасынын 
жарандыгына таандык экендиги тууралуу справка; 

- социалдык коргоо күбөлүгү; 
2) паспортту биринчи жолу алып жаткан жарандар үчүн: 

- Кыргыз Республикасынын 1994 жыл үлгүсүндөгү жарандык паспорту, же Советтик 
Социалисттик Республикалар Союзунун 1974 жыл үлгүсүндөгү жарандык паспорт, же 
боштондуктан ажыратуу жерлеринен бошотулуп келгендиги тууралуу справка, же 
Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги тууралуу справка;  

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк (бар болсо); 
- никеде тургандыгы же ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк; 
- социалдык коргоо күбөлүгу; 

3) Кыргыз Республикасын жарандыгын кабыл алып жаткан же кайрадан калыбына келтирип 
жаткан жарандар үчүн: 

- чет өлкөлүк паспорт; 
- арыздануучунун Кыргыз Республикасынын жарандыгына алынышы же калыбына 

келтирилиши тууралуу справка; 
- туулгандыгы тууралуу күбөлүк (бар болсо); 
- никеде тургандыгы же ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк; 
- социалдык коргоо күбөлүгу; 

4 Аскер кызматындагы, же аскер кызматындагыларга теңдештирилген жарандар үчүн: 
- аскердик күбөлүк, же анын ордуна жарай турган документ; 
- туулгандыгы тууралуу күбөлүк (бар болсо); 
- никеде тургандыгы же ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк; 
- социалдык коргоо күбөлүгу; 

5) Үй-бүлө абалынын, улутунун өзгөрүшү, фамилиясынын, атынын, же атасынын атынын 
өзгөрүшү, турак-жайын алмаштыруу же паспорттогу туура эмес жазуулар менен байланыштуу 
паспортун алмаштырып жаткан жарандар үчүн: 

- алмаштырыла турган паспорт; 
- никеде тургандыгы же ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк (үй-бүлөлүк абалы же 

фамилиясы өзгөргөн учурда); 
- улутун өзгөртүү боюнча корутунду (улутун өзгөртүү учурунда); 
- туулгандыгы тууралуу күбөлүк же фамилиясынын, атынын, атасынын атынын 

өзгөрүлүшү тууралуу күбөлүк (фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөрүлүшү 
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учурунда); 
6) Колдонуу мөөнөтүнүн аякташы же колдонууга жарабай калган (химиялык, механикалык 
зыян болгон) паспортторду алмаштырып жаткан жарандар үчүн: 

- алмаштырыла турган паспорт; 
7) Паспорттун жоготуп алгандыктан улам алмаштырып жаткан жарандар үчүн: 

- жоголгон паспортту ордуна келтирүү боюнча иш (ишти тактоо жана жүргүзүү ирети 
калкты каттоо боюнча толук укуктуу орган тарабынан аныкталат); 

- туулгандыгы тууралуу күбөлүк (бар болсо). 

Арыздануу-анкетасын толтуруу үчүн берилген жеке документтер алмаштырыла турган паспорт 
жана төлөнгөндүгү тууралуу квитанциядан башкасы жаранга кайтарылып берилет.  

( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 20 июнда  № 332 токтому менен 
бекитилген  «Кыргыз Республикасынын жарандык паспортун жана жалпы жарандык 
паспортун жасап чыгаруу үчүн документтерди кабыл алуунун тартиби, аларды колго берүү, 
каттоо, жана жекелештирүү жөнүндө» жолдомонун 8 бөлүгү. 

 

Бөлүм 3. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

2 КАДАМ . Арызды берүү. Документтерди чогултуп берүү 

Кызмат алуу үчүн: 

Керектүү нерселер: 

Төмөнкүлөрдү толтуруп өткөрүү зарыл: 

- N 1 формасы боюнча арыз (өткөрүп алуу). Үлгү (өткөрүп алуу). Берилген форма 
документтер кабыл алынган жерде алынып толтурулушу керек. Үлгү- таанышуу 
үчүн гана.  

- Паспортту алуу (алмаштыруу) үчун арыз (андан кийин анкета-арыз);         
(документтерди кабыл алуу учурунда берилет). 

Анкета-арыз бир гана экземплярда жарандын өзү менен, же анын мыйзамдык өкүлү менен, же 
паспорттук-визалык жана катто бөлүмүнүн жумушчусу жактан арыздануучунун берилген 
документтеринин негизинде мамлекеттик же расмий тилде басма тамгалар менен толтурулат. 

3.4. Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер:  

Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер:  
Кыргыз  Республикасынын Өкмөтүндөгү Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо 
департаментинин Сокулук райондук башкармалыгынын паспорттук-визалык жумуш 
бөлүмү. 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көч.24а., телефону 0(3134) 5-32-62. 
Аты-жөнү: Жумашалиев А. 
Андан тышкары Сокулук районунун калкты катто департаментинин башкармалыгынын 
паспорттук-визалык жумуш боюнча адиси Жумашалиев А.К. жарандардан документтерди 
кабыл алат: 
Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер: Орок айылдык аймагынын айыл 
өкмөтү,  
Дареги: Жал айылы,  Гагарин көч1, .№7 каб, телефону: 0 (3134) 7-01-66. 
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3.5. Документтерди кабыл алуу графиги:  

Калкты каттоо департаментинин Сокулук районунун паспорттук-визалык жумуш бөлүмү:  
Дүйшөмбү-жума: саат 9.00 дан 18.00 ге чейин., шаршемби: саат 9.00 дан 12.00 ге чейин. 
Айыл өкмөтү: 
документтерди жана арыздарды кабыл алуу графиги: бейшемби саат 9.00 дан 13.00 ге 
чейин.  

 

Бөлүм 4. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

3 КАДАМ . ТӨЛӨМ 

Кызмат алуу үчүн төмөндөгү төлөмдөрдү аткаруу зарыл: 

4.1.1. Мамлекеттик төлөм:  
1. мамлекеттик төлөмдү төлөө: (16-жашка жетип паспорт алып жаткан жарандар үчүн 
төлөнбөйт): 
Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун колго берүү үчүн төмөндөгүдөй өлчөмдөгү 
пошлина алынат: 

1) Фамилиясын, атын, атасынын атын, жашаган жерин же улутун алмаштырууга 
байланыштуу (жашаган жери боюнча катоодо туруп, жумушсуздук боюнча жардам 
алган жумушсуз жарандар, Кыргыз Республикасына кайтып келген этникалык 
кыргыздардан тышкары): 30 сом (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994 
жылдын 18 июлдагы № 521 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик пошлинанын 
өлчөмдөрү». 

2) Жоголгон же жараксыз болгон паспорттун ордуна, жумушсуз жарандар жана 
этникалык кыргыздардан тышкары: бир эсеп өлчөмү үчүн – 100 сом. (Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 1994 жылдын 18 июлдагы № 521 токтому менен 
бекитилген «Мамлекеттик төлөмдөрдүн өлчөмдөрү». 
 

 
4.1.2. Аткарылган кызматтар үчүн:  

 Төлөм: паспортту жасап чыгаруу үчүн. 

Суммасы: 147.40 сом. 

4.1.3. Колдонулган бланктар үчүн: 

2.1. арыз бланкы үчүн.  

Суммасы: 3 сом.  

2.2 анкета-арыз бланкы үчүн.  

Суммасы: өздүк наркы боюнча.  
Бланктардын, документтерди көчүрмөлөп көбөйтүүнүн, маалымат берүүчү 
материалдардын наркы сарпталган чыгымдардын эсебинен аныкталат.  
 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «аткаруучу бийлик органдары, алардын 
структуралык бөлүмдөрү жана тийиштүү мекемелери тараптан аткарылуучу кызматтардын 
жалпы тизмесин бекитүү жөнүндө » 2012 жылдын 10 февралдагы № 85 токтомунун 2-2 
бөлүгү.  
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4.2. Төлөнүүчү жерлер 

Төлөмдөр төмөнкү жерлерде аткарылат:  

4.2.1. Мамлекеттик төлөмдү:  
Банкта: РСК Банкынын Сокулуктагы филиалы,  
Банктын реквизиттери:_____________________________________. 
Дареги:  Сокулук айылы,  Ленин көч., 109, телефону: 0 (3134) 5-15-89.  
Төлөмдөрдү кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума саат 08.30 дан 15.00 ге чейин  
Тыныгуу 12.00 дан 13.00 ге чейин 

4.2.2. Аткарылган кызматтар үчүн:  

Төлөнүүчү жерлер:  
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо 
департаментинин Сокулук райондук башкармалыгынын паспорттук-визалык жумуш 
бөлүмү. 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көч., 24а, телефону: 0 (3134) 5-32-62. 
Аты-жөнү: Жумашалиев А. 
Төлөмдөрдү кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума: 9.00 дан 18.00 ге чейин, шаршемби: 9.00 
дан 12.00 ге чейин. 

4.2.3. Колдонулган бланктар үчүн:  

Төлөнүүчү жерлер: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик каттоо 
кызматынын калкты каттоо департаментинин Сокулук райондук башкармалыгынын 
паспорттук-визалык жумуш бөлүмү. 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көч., 24а, телефону: 0 (3134) 5-32-62. 
Аты-жөнү: Жумашалиев А. 
Төлөмдөрдү кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума: 9.00 дан 18.00 ге чейин, шаршемби: 9.00 
дан 12.00 ге чейин. 

 

5 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

4 КАДАМ . Кызматты кабыл алуу 

Кызматты кабыл алуу үчүн: 

Айрылма квитанция менен паспортту алуу үчүн жеке өзү кайрылуу.  
Паспорт арыздануучунун жеке өзүнө же мыйзамдык өкүлүнө берилет. Бул учурда 
мыйзамдык өкүл өз паспортун, жана мыйзамдык өкүлдүгүн аныктоочу документтерди 
сунуштайт. 

5.2. Аткарылуучу мөөнөттөр:  

Айрылма квитанциядагы белгиленген мөөнөттөр (болжолу менен арыз жана документтер 
берилген күндөн баштап 20-22 календардык күн). 

5.3.Кызмат көрсөтүүчү жер:  
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Кызмат көрсөтүүчү жер: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик каттоо 
кызматынын калкты каттоо департаментинин Сокулук райондук башкармасынын 
паспорттук-визалык жумуш бөлүмү. 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көч., 24а, телефону: 0 (3134) 5-32-62. 

5.4. Кызмат көрсөтүү убактысы. Иш графиги 

дүйшөмбү-жума: 9.00 дан 18.00 ге чейин., шаршемби: 9.00 дан 12.00 ге чейин. 

6 Бөлүм. Кошумча маалымат: 

6.1. Канаатандырылбаган арыздарды негиздөө  

Каралган эмес.  

6.2. Даттануу ыкмалары 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын кенен жүрүшүнө, Кыргыз Республикасынын 
чегинде жашоо жана турак-жай жерин тандоо укугуна кол тийгизген мамлекеттик бийликтин 
органдарына, жана башкаруунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, 
кызматтык жана башка юридикалык жана жеке адамдардын чечимине, аракетине, же  
аракетсиздигине карата болгон даттануулары менен жарандар жогорку органга, жогорку 
кызматтагы адамга, же түздөн-түз сотко кайрылуусу мүмкүн. ( КР «Ички миграция жөнүндө» 
мыйзамынын 11 макаласы). 

6.3. Мыйзам чыгаруу: Нормативдик-укук актылары  

6.3.1.Кыргыз Республикасынын 2007жылдын 21 майдагы № 70  «КР жарандыгы жөнүндө» 
мыйзамы  

6.3.2.Кыргыз Республикасынын 2002 жылдын 30 июлдагы  № 133  «Ички миграция жөнүндө» 
мыйзамы . 

6.3.3. Кыргыз Республикасынын 2007 жылдын 15 августтагы  № 153  «Мамлекеттик 
пошлина  жөнүндө» мыйзамы  

6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004 жылдын 27 июлда  № 557 токтому менен 
бекитилген  « 2004 жыл үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту 
тууралуу» жобо. 

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2012 жылдын 20 февралдагы № 128 токтому 
менен бекитилген«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик катто кызматы 
жөнүндө» жобо.  

6.3.6.Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2011 жылдын 20 июндагы № 332 токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын жарандык паспортун жана жалпы жарандык 
паспортун жасап чыгаруу үчүн документтерди кабыл алуунун тартиби, аларды колго берүү, 
каттоо, жана жекелештирүү жөнүндө» жолдомо. 

6.3.7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994 жылдын 18 июлдагы № 521 токтому менен 
бекитилген «Мамлекеттик пошлинанын өлчөмдөрү» 
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6.3.8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 3 сентябрда  № 603 токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү стандарты». 

6.3.9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 10 февралдагы № 85 токтому 
менен бекитилген «аткаруучу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүмдөрү жана 
тийиштүү мекемелери тараптан аткарылуучу кызматтардын жалпы тизмеси»   

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

6.4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун Мамлекеттик каттоо кызматынын сайты: 
www.srs.kg. 

6.4.2.  «Мамлекеттик кызматтар» сурап-билүү жаана маалымат порталы – жарандардын 
жана мекемелердин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун Мамлекеттик каттоо кызматы 
жактан берилүүчү мамлекеттик кызматтар тууралуу маалыматына жетүүгө мүмкүн 
болгон жер: www.spravka.infocom.kg. 

 

I.6 Жер участогуна менчик укугун каттоо 

Бөлүм 1. Кызмат көрсөтүүнүн  сүрөттөлүшү 

1.1. Кызмат көрсөтүү тууралуу 

1.1.1. Жер участогун жеке менчикке же пайдаланууга берүүдө менчик аныктоочу документтер 
төмөндөгүлөр: 

- Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акт; 
- Жер участогун мөөнөтсүз (мөөнөтү көрсөтүлбөгөн) колдонуу укугу тууралуу 

мамлекеттик акт; 
- Жер участогун убактылуу колдонуу укугу тууралуу күбөлүк же аренда тууралуу 

келишим; 
- Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу күбөлүк; ( Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда №311  токтому менен бекитилген«Жер 
участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана колго берүү 
ирети жөнүндө» жобонун 2 бөлүгү). 

1.1.2. Жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик акт, короо-жайга, бак-дарак 
жер участогуна, турак-жай салуу үчүн бөлүнгөн жер участокторуна, менчикке чыгарылып 
алынган же соодалашып алынган имарат жана курулуштарга менчик укугун алган 
юридикалык жана жеке адамдарга берилет. ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 
жылдын 8 декабрда №311  токтому менен бекитилген«Жер участогуна жеке менчик укугун 
аныктоочу документтерди дайындоо жана колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 3 бөлүгү ). 
1.1.3. Жер участогуна менчик укук тууралуу мамлекеттик акт укук аныктоочу документтердин 
негизинде берилет: соода-сатык келишими, белек, жер участогун алмаштыруу, соттун чечими, 
толук укуктуу органдын (жергиликтүү мамлекеттик администрация, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органы) жер участогун жеке менчикке берүү чечими, жана имараттын, курулуштун, 
бөлмөнүн менчикке берилгендиги тууралуу приватизациялык документтер (атайын толук 
укуктуу органдын чечими же күбөлүгү). 
Ошол эле учурда жер участогуна жеке менчик укук тууралуу мамлекеттик акт тийиштүү 
райондун же шаардын административдик чегиндеги гана жер участокторун каттоого алат. 
 ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда №311  токтому менен 
бекитилген«Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана 
колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 3 бөлүгү ).  
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1.1.4.Укук аныктоочу документтер жер участокторун берүү боюнча иштин негизинде эки 
нускада мамлекеттик жана расмий тилде толтурулуп, жергиликтүү катто органдарынын 
жетекчилеринин колу коюлат. Жер участогун берүү боюнча иштин ичине жер участогунун 
чегин аныктоочу кадастрлык план кирет. Жер участогунун кадастрлык планында жанаша 
жаткан жердин колдонуучулары же менчик ээлери көрсөтүлүшү керек.  
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда № 311 токтому менен 
бекитилген «Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана 
колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 15 бөлүгү). 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

1.2.1. Жер участогуна укук аныктоочу документтер жер участогу жайгашкан жердеги 
жергиликтүү каттоо органдарында берилет. 
 ( Положения Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда № 311 
токтому менен бекитилген «Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди 
дайындоо жана колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 21 бөлүгү). 
1.2.2. Кыймылсыз мүлккө болгон менчик укугу жана алар боюнча келишимдер кыймылсыз 
мүлк жайгашкан жердеги жергиликтүү каттоо органдарында каттоого алынышы керек. 
 (Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө болгон менчик укуктарын жана алар боюнча 
келишимдерди мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 10  макаласы).  
1.2.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматы маалыматташтыруу, 
архивдик жумуштар, калкты жана автоунаа каражаттарын жана алардын чиркемелерин, 
атайын техникалык машиналарды, айдоочулар курамын, жарандык абал актыларын, 
кыймылсыз мүлккө болгон менчик укуктарын берилген укук чегинде каттоо боюнча 
мамлекеттик саясатты ишке ашыруу функцияларын камсыз кылган аткаруучу бийликтин 
мамлекеттик органы болуп эсептелет.  

 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 20 февралда № 128 токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик катто кызматы жөнүндө» 
жобонун 1 бөлүгү). 

1.3. Көрсөтүлгөн кызматтан пайдалануучулар 

Кызматтан пайдалануучулар - жер участогуна укук аныктоочу документтерди алып жаткан 
жарандар.  

1.4. Көрсөтүлгөн кызматтардын жыйынтыктары 

Жергиликтүү каттоо органдары жер кадастры боюнча суроолорду тактоочу, монополияга 
каршы орган менен макулдашылган кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды катточу  толук 
укуктуу орган тараптан белгиленген мөөнөттө арыздануучуга жер участогуна болгон укук 
аныктоочу документтерди  берет. 
 ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда №311  токтому менен 
бекитилген «Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана 
колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 9 бөлүгү ). 

Бөлүм 2. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

1 КАДАМ . Керектүү документтер 

2.1. Кызматтан пайдалануу үчүн кардарлар төмөнкү документтерди дайындоосу зарыл: 

- Кыймылсыз мүлктүн бирдигине укук аныктоочу документтер – жеке турак жай куруу 
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үчүн берилген жер участогу тууралуу айыл өкмөтүнүн чечими – 2 асыл нускасы;  
- Жер участогу берилгендиги тууралуу акт – 2 асыл нускасы; 
- Жеке адамдар үчүн – инсандыгын аныктоочу документ. Жеке адамдын толук укуктуу 

өкүлү үчүн – инсандыгын аныктоочу документ, жана өкүлдүн мамлекеттик каттоо 
жүргүзүүгө толук укуктуулугун далилдөөчү документ; 

2.2. Укук аныктоочу документтерди дайындоонун алдында укук аныктоочу жумуштардын 
негизи болгон – долбоорду негизги жумуштар аткарылуучу жерге которуу зарыл. 
 ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда № 311 токтому менен 
бекитилген «Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана 
колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 14 бөлүгү).  
2.3.Жер бөлүштүрүү жана башка керектүү жумуштарды аткаруу үчүн Сокулук райондук 
кыймылсыз мүлктү кадастрлоо жана каттоо департаментинин адисинин жер участогуна 
баруусун уюштуруу зарыл.  

 

Бөлүм 3. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

2 КАДАМ . Арызды берүү. Документтерди чогултуп берүү 

3.1. Кызмат көрсөтүүдөн пайдалануу үчүн: 

Төмөнкүлөрдү чогултуп, толтуруп берүү керек:  

Укук аныктоочу документти алуу үчүн арыз – жер участогуна жеке менчик тууралуу 
мамлекеттик акт. Бланк. 

Укук аныктоочу документтерди каттоо үчүн юридикалык же жеке адам укук аныктоочу толук 
документтер менен жергиликтүү каттоо органына кайрылат. 
 ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда №311  токтому менен 
бекитилген«Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана 
колго берүү ирети жөнүндө» жобонун  12 бөлүгү).  

3.2. Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер:  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз 
мүлктү кадастрлоо жана каттоо департаментинин Сокулук райондук башкармалыгы 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көчөсү 24а.  
телефону: 0 (3134) 5-32-62, факс: 0 (3134) 5-23-98. 

3.5. Документтерди кабыл алуу графиги:  

дүйшөмбү-жума, 8.30 дан 16.00 ге чейин  
 

4 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

3 КАДАМ . Төлөмдөр  

Кызмат алуу үчүн төмөнкү төлөмдөрдү аткаруу зарыл: 

4.1.1. Аткарылган кызмат көрсөтүү үчүн:  
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Укук аныктоочу документтерди дайындоо жана колго берүү кызматтары акылуу болот, жана 
бекитилген иреттеги нормалар жана бааларга жараша аткарылат. 
 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 8 декабрда № 311 токтому менен 
бекитилген «Жер участогуна жеке менчик укугун аныктоочу документтерди дайындоо жана 
колго берүү ирети жөнүндө» жобонун 9 бөлүгү). 

Аткарылган кызматтар (жумуштар) үчүн  баалар төмөнкүдөй: 
800 сомдон 1500 сомго чейин (аткарылган жумушка жана жер участогунун аянтына жараша 
эсептелет). Жалпы сумма эки этап менен төлөнөт: 1) аванс – 500 сом, 2) калган сумма – жер 
бөлүштүрүү жумуштары бүтүп, жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик 
акт колго тийгенден кийин. 

4.1.2. Колдонулган бланктар үчүн: 

Бланк продукциялары (арыз бланктары): өздүк наркы боюнча. 

Бланктардын, документтерди көчүрмөлөп көбөйтүүнүн, маалымат берүүчү материалдардын 
наркы сарпталган чыгымдардын эсебинен аныкталат . ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
«аткаруучу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүмдөрү жана тийиштүү 
мекемелери тараптан аткарылуучу кызматтардын жалпы тизмесин бекитүү жөнүндө » 
2012 жылдын 10 февралдагы № 85 токтомунун 2-2 бөлүгү).  

4.2. Төлөнүүчү жерлер  

Төлөмдөрдү төмөнкү жерлерде аткарууга болот:  

4.2.1. Аткарылган кызматтар үчүн:  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз 
мүлктү кадастрлоо жана каттоо департаментинин Сокулук райондук башкармалыгы 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көчөсү 24а,  
телефону: 0 (3134) 5-32-62, факс: 0 (3134) 5-23-98. 
Төлөмдөрдү кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума, 8.30 дан 16.00 ге чейин  

4.2.2. Колдонулган бланктар үчүн:  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз 
мүлктү кадастрлоо жана каттоо департаментинин Сокулук райондук башкармалыгы 
Дареги: Сокулук айылы, Советская көчөсү 24а,  
телефону: 0 (3134) 5-32-62, факс: 0 (3134) 5-23-98. 
Төлөмдөрдү кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума, 8.30 дан 16.00 ге чейин  

 

Бөлүм 5. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

4 КАДАМ . Кызматты кабыл алуу 

Кызматты кабыл алуучулар төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш: 

Укук аныктоочу документ – жер участогуна жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик 
актыны алууга кайрылуу. 
Документтерди берүү графиги: дүйшөмбү-жума, 8.30 дан 16.00 ге чейин  

5.2. Аткарылуучу мөөнөттөр:  
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Документтерди тапшырган күндөн баштап  30 календардык күндөн эрте эмес. 
 
 
5.3.Кызматтан пайдалануучу жер:  
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо 
департаментинин Сокулук райондук башкармалыгы.  
Дареги: Сокулук айылы, Фрунзе көч., 114 Телефону: 0 (3134) 5-26-71. 

5.4. Кызматтан пайдалануу убактысы. Иш графиги 

Документтерди берүү графиги: дүйшөмбү-жума, 8.30 дан 16.00 ге чейин  

Бөлүм 6. Кошумча маалымат: 

6.1. Канаатандырылбаган арыздарды негиздөө  

6.1.1. Кыймылсыз мүлккө менчик укугун каттоодон баш тартуу төмөнкү негиздер менен 
болушу мүмкүн:  

а) берилген документтер Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө болгон 
укуктарды жана келишимдерди мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамдын жана Кыргыз 
Республикасынын башка нормативдик жана укук актыларынын талаптарына ылайык келбесе; 

б) эгер каттоо тууралуу арыз менен жөндөмдүүлүгү чектелген адам кайрылса; 
в) эгер документти берген адам же мекеме, же бул документ тийиштүү болгон адам 

берилген кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоого аракеттенип, бирок ал укуктарды 
колдонууга толук укугу жок болсо; 

г) эгер укугу кандайдыр бир шарттар менен чектелип, ал чектелүүлөр документти 
түзүүдө белгиленбесе;  

д) эгер  кыймылсыз мүлк бирдигине берилген документтер арыздануучунун бул мүлккө 
укугу жоктугун күбөлөп турса; 

е) эгер катто үчүн арызданган адамдык укуктары, шарттары (чектөөлөрү) каттоого 
мүмкүн болбогон укуктар болсо. 

 (Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды  жана 
келишимдерди мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын  22 макаласы). 
6.1.2. Документтерди кабыл алууданан баш тартуунун төмөндөгүдөй негиздери болот: 

- Тиешеси жок адамдын кайрылуусу; 
- Мамлекеттик каттоо боюнча жумуштардын төлөнгөндүгү тууралуу документтин 

жоктугу же анын туура эмес толтурулушу; 
- Арыз, документ берген адамдын инсандыгын аныктоочу документтеринин жоктугу; 
- Өкүлдүн толук укуктуулугун аныктоочу документтин жоктугу же туура эмес 

толтурулгандыгы; 
- Кыймылсыз мүлктүн бирдигине болгон укук аныктоочу документтин жоктугу; 
- Каттоого тапшырылган документтердин берилген Эрежелердин 7 бөлүгүндөгү 

талаптарга дал келбестиги. 
 ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 15 февралдагы № 49 токтому 
менен бекитилген кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди каттоонун 
жана шарттардын (чектөөлөрдүн) Эрежелеринин 11 бөлүгү). 

6.1.3. Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди 
мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 22 макаласына ылайык каттоодон баш тартуу 
төмөнкү учурларда аткарылышы мүмкүн: 
 

3) Эгер берилген документтер Кыргыз Республикасынын каттоо боюнча мыйзамына 
жана башка нормативдик жана укук актыларына дал келбесе; 
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4) Эгер каттоо жөнүндө арыз менен жөндөмдүүлүгү чектелген адам кайрылса; 
5) эгер документти берген адам же мекеме, же бул документ тийиштүү болгон адам 

берилген кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоого аракеттенип, бирок ал 
укуктарды колдонууга толук укугу жок болсо; 

6) эгер укугу кандайдыр бир шарттар менен чектелип, ал чектелүүлөр документти 
түзүүдө белгиленбесе; 

7) эгер  кыймылсыз мүлк бирдигине берилген документтер арыздануучунун бул 
мүлккө укугу жоктугун күбөлөп турса; 

8) эгер катто үчүн арызданган адамдык укуктары, шарттары (чектөөлөрү) каттоого 
мүмкүн болбогон укуктар болсо.  ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 
жылдын 15 февралдагы № 49 токтому менен бекитилген кыймылсыз мүлккө болгон 
укуктарды жана келишимдерди каттоонун жана шарттардын (чектөөлөрдүн) 
Эрежелеринин 27 бөлүгү ). 

6.1.4. Каттоодон баш тартылган учурларда арыздануучуга баш тартуунун себеби тууралуу 
билдирүү кат жөнөтүлөт. Каттын көчүрмөсү берилген кыймылсыз мүлк бирдигине ачылган 
катто ишине кошулат, жана катто журналында тийиштүү жазуу жүргүзүлөт. 
(Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды  жана келишимдерди 
мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 22 макаласы). 
6.1.5. Каттоого берилген документтерди каттоодон баш тартуу учурунда арызданган адамга 
бекитилген формада баш тартуунун себебин көрсөтүү менен арызы кайтарылып берилет. 
 ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 15 февралдагы № 49 токтому менен 
бекитилген кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди каттоонун жана 
шарттардын (чектөөлөрдүн) Эрежелеринин 12 бөлүгүнүн 2 тиркемеси.) 
 
6.2. Даттануу аргалары 
 
6.2.1. Кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди каттоо боюнча арыздарды 
канаатандырбоо же каттоо органдарынын каттоодон баш тартуусу тууралуу мамлекеттик 
каттоонун жогорку органдарына жана сотко даттануу жүргүзүүгө болот. 
 (Кыргыз Республикасынын «Кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды  жана келишимдерди 
мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамынын 22 макаласы жана   Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2011 жылдын 15 февралдагы № 49 токтому менен бекитилген кыймылсыз 
мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди каттоонун жана шарттардын 
(чектөөлөрдүн) Эрежелеринин 3 бөлүгү). 
6.2.2. Документтерди кабыл алуудан баш тартуу учурунда арыздануучу документтерди кабыл 
алуучу адистин аракеттерине даттануу жүргүзүү үчүн жергиликтүү каттоо органынын 
жетекчилигине, жана административдик же соттук иретте кайрылса болот. 
  ( Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 15 февралдагы № 49 токтому менен 
бекитилген кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди каттоонун жана 
шарттардын (чектөөлөрдүн) Эрежелеринин  12 бөлүгу). 

6.3. Мыйзам чыгаруу: Нормативдик-укуктук актылар 

6.3.1. Кыргыз Республикасынын 1998 жылдын 22 декабрдагы № 153 «Кыймылсыз мүлккө 
болгон укуктарды жана келишимдерди мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзам. 

6.3.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 15 февралдагы № 49 токтому 
менен бекитилген кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды жана келишимдерди каттоонун 
жана шарттардын (чектөөлөрдүн) Эрежелери. 

6.3.3. Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2012 жылдын 20 февралдагы № 128 токтому 
менен бекитилген«Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Мамлекеттик катто кызматы 
жөнүндө» жобо. 
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6.3.4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 3 сентябрда  № 603 токтому 
менен бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү стандарты». 

6.3.5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 10 февралдагы № 85 токтому 
менен бекитилген «аткаруучу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүмдөрү жана 
тийиштүү мекемелери тараптан аткарылуучу кызматтардын жалпы тизмеси».   

6.3.6.КР Өкмөтүнүн 2001 жылдын 19 апрелдеги № 183 токтому менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн кыймылсыз мүлккө болгон укукту каттоо боюнча 
мамлекеттик агенттиги жөнүндө жобо. 
 
6.3.7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 5 февралдагы № 75 токтому 
менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо 
кызматынын кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды кадастрлоо жана каттоо департаменти 
жөнүндө» жобо. 
 
6.3.8. КР Өкмөтүнүн 2000 жылдын 7 февралдагы № 67 токтому менен бекитилген жер 
бөлүштүрүүнүн шаардык (райондук) башкармалыгы жана кыймылсыз мүлккө болгон 
укуктарды каттоо жөнүндө бирдиктүү жобо.  

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

6.4.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун Мамлекеттик каттоо кызматынын сайты: 
www.srs.kg. 

6.4.2. «Мамлекеттик кызматтар» сурап-билүү жаана маалымат порталы – жарандардын 
жана мекемелердин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун Мамлекеттик каттоо кызматы 
жактан берилүүчү мамлекеттик кызматтар тууралуу маалыматына жетүүгө мүмкүн 
болгон жер: www.spravka.infocom.kg. 

 

 

II. МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТАР 

II.1. Справкаларды берүү 

1 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн  сүрөттөлүшү 

1.1. Кызмат көрсөтүүнүн  сүрөттөлүшү 

Справкаларды берүү (мындан ары муниципалдык кызмат), (жери бар экендиги тууралуу, үй-
бүлөсүнүн курамы жөнүндө, жашаган жеринен, колунда бар малы жөнүндө, аз 
камсыздалгандар үчүн) тийиштүү айылдык аймакта жашаган тургундар үчүн жергиликтүү 
башкармалыктын аткаруу органдары жактан берилет. 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

Айыл өкмөтү.  

1.3. Көрсөтүлгөн кызматтарды кабыл алуучулар 
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Муниципалдык кызматты кабыл алуучулар – тийиштүү айылдык аймакта жашаган Кыргыз 
Республикасынын жарандары. 

1.4. Көрсөтүлгөн кызматтардын натыйжасы.  

Көрсөтүлгөн кызматтын натыйжасы болуп справка берүү болот.  
 

Бөлүм 2. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

1 КАДАМ . Керектүү документтер 

Кызмат алуу үчүн кардарлар төмөнкү документтерди дайындоосу зарыл: 

төмөнкү документтерди тапшыруу: 
- Кыргыз Республикасынын жарандык паспорту – милдеттүү эмес, мүмкүн 

болушунча. 
- Толтурулган  карыздары жоктугун тактоочу барак. Буйрук  

 

Бөлүм 3. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

2 КАДАМ . Арызды берүү. Документтерди чогултуп берүү 

3.1. Кызмат алуу үчүн: 

- Оозеки же жазылган арыз менен кайрылуу. 
-  Карыздары жок экендигин тактоочу баракты толтуруу керек карыздары жок 

экендигин тактоочу барактын бланкы 

Арыздын үлгүсү: жок. Эркин формада. 

3.2. Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер:  

айыл өкмөтү. 
Кызматчы: жооптуу катчы. 

3.3. Документтерди кабыл алуу графиги:  

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, 8:00 дан 12:00 ге чейин 
 

4 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

КАДАМ 3. Төлөмдөр  

4.1. Кызмат алуу үчүн төмөнкү төлөмдөрдү аткаруу зарыл: 

4.1.1. Аткарылган кызматтар үчүн: 

Төлөмдөр: 
Справка үчүн. 
Суммасы: 5 сом. 
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Орок айыл өкмөтүнүн башкармасы тараптан 2013 жылы 1 мартта бекилген айыл 
өкмөтүнүн акылуу кызматтарынын баалары.  

4.2. Төлөнүүчү жерлер  

Төлөмдөр төмөнкү жерлерде кабыл алынат:  

4.2.1. Аткарылган кызматтар үчүн:  

Төлөнүүчү жерлер: айыл өкмөтү. 
Төлөмдөрдү кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, 8:00 дан 12:00 ге 
чейин. 
Кызматчы: Жооптуу катчы. 

Бөлүм 5. Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

4 КАДАМ . Кызматты кабыл алуу  

5.1. Кызматты кабыл алуу үчүн: 

- Справка алуу үчүн айыл өкмөтүнө кайрылуу керек.  

5.2. Справкалардын үлгүлөру: 

- Жашаган жеринен справка.  
- Колунда бар малы жөнүндө справка.  
- Жери бар экендиги тууралуу справка.  
- Жөлөкпул  алуу үчүн справка (аз камсыздалгандар үчүн)  
- Үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө справка.  

5.3. Аткарылуучу мөөнөттөр:  

Оозеки же жазылган арыз менен кайрылуудан кийин 15-20 минутанын ичинде.   

5.4.Кызматты кабыл алуучу жер:  

Алуучу жер: жашаган жери боюнча айыл өкмөтү. 
Дареги: Джал айылы, Гагарин көч., 1 № каб.,  
телефону (03134) 7 0166, 0555 02 97 52. 

5.5. Алуу убактысы. Иштөө убактысы.  

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума, 8:00 дан 12:00 ге чейин. 
Кызматкер: Жооптуу катчы. 

 

Бөлүм 6. Кошумча маалымат: 

6.1. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуунун негиздери.  

Регламенттештирилген эмес. 

6.2. Даттануу аргалары. 
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6.2.1.Кардарлар жооптуу аткаруучулардын аракеттери (же аракетсиздиги) боюнча оозеки жана 
жазуу түрүндө даттануу жүргүзсө болот. 

6.2.2. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органданынын аракеттери же аракетсиздигинин 
себебинен пайда болгон юридикалык жана жеке адамдардын укуктарынын бузулушу тууралуу 
талаштар жана келтирилген зыянды калыбына келтирүү сот иретинде чечилет. (Кыргыз 
Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын 12 макаласы). 

6.3. Мыйзам чыгаруу: Нормативдик-укуктук актылар 

6.3.1. Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 15 июлдагы № 101 «Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө» мыйзамы. 

6.3.2.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнун монополияга каршы жана атаандаштыкты 
өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин 2007 жылдын 27 июндагы буйругу.  

6.3.3. Орок айыл өкмөтүнүн башкармасынын 2013 жылдын 22 апрелиндеги № 23 буйругу.  

6.3.4. Орок айыл өкмөтүнүн башкармасы тараптан 2013 жылы 1 мартта бекилген айыл 
өкмөтүнүн акылуу кызматтарынын баалары.  

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

Жок. 

II.2. Жер участогун жеке турак-жай салуу үчүн алуу  

1 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн  сүрөттөлүшү 

1.1. Кызмат көрсөтүүнүн  сүрөттөлүшү 

1.1.1. Жер участогу Кыргыз Республикасынын жарандарына жеке менчикке турак-жай 
үйлөрүн салуу жана аларды тейлөө үчүн, менчик чарбасын жүргүзүүгө, бекитилген нормалар 
боюнча курулуш иштерин жүргүзүүгө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
аныкталган өлчөмдө жер үлүшүнө укугу бар болгон Кыргыз Республикасынын жарандарына 
толук укуктуу органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын бардык аянтында кайтарылгыс 
болуп бир жолу берилет.  (Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 32 макаласы). 

1.1.2. Жер участоктору Кыргыз Республикасынын жарандарына кайтарылгыс менчикке бош 
жерлер болгон учурда берилет. (Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 33 макаласы). 

1.1.3. Айылдык отурукташкан жайлардын чегинде курулуш үчүн жер участоктору Жер 
кодекси жана Кыргыз Республикасынын башка нормативдик жана укуктук актылары менен 
аныкталган иретте курулуш документациясынын, курулуш жүргүзүү жана жер колдонуу 
эрежелеринин негизинде берилет. (Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 13 макаласы). 

1.1.4. Муниципалдык менчиктеги жер участкаларын юридикалык жана жеке адамдардын 
менчигине берүү Кыргыз Республикасынын Жер мыйзамы менен бекитилген иретте 
жүргүзүлөт.  (Кыргыз Республикасынын  «Муниципалдык мүлккө болгон менчик жөнүндө» 
мыйзамдын 13 макаласы). 

1.1.5. Менчикке берилүүчү жерлер болуп тийиштүү аймакта жайгашкан жана менчикке 
берүүгө мүмкүн болгон жер участоктору эсептелет. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
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2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-
жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 4 бөлүгү). 

1.1.6. Жер участокторунда турак-жайларды куруу жана тейлөө, менчик чарба жана курулуш 
иштерин жүргүзүү үчүн нормалары тийиштүү аймактарда жергиликтүү башкармалыктын 
өкүлү болгон аймактык айылдык кеңештер менен бекитилет. (Кыргыз Республикасынын жер 
кодексинин 18, жана 32 макалалары  жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 
жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай 
куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 5 бөлүгү). 

1.1.8. Жер участокторун жеке турак-жай салуу үчун берүү отурукташкан жайлардын 
генпландарына ылайык, алардын жок болгон учурунда аймактын,  шаардын, райондун башкы 
архитектору менен макулдашылып, генпландын чиймелерине ылайык аткарылат.  

 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен 
бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 2 
бөлүгү). 

1.1.9. Жеке турак-жай салуу үчүн берилген ар бир жер участогу боюнча комиссия тарабынан 
өзүнө төмөнкүлөрдү камтыган маалыматтык пакет түзүлөт: 

- Жайгашкан жери (дареги), жер участогунун кадастрлык номери (бар болсо); 
- Жер участогунун чектери белгиленген чиймеси; 
- Ар кандай инженердик коммуникацияларга кошуунун шарттары жана болжолдуу баасы 

тууралуу жалпы корутунду; 
 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому 
менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» 
жобонун 13 бөлүгү). 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

1.2.1. Айылдык аймактагы айыл өкмөттүн кароосуна жер участокторун жеке менчикке жана 
колдонууга Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде бекитилген чектөөлөргө ылайык берүү 
кирет. 
 (Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 13 макаласы). 

1.2.2. Кыргыз Республикасынын жаранынын жер участогун кайтарылгыс менчикке берүү 
тууралуу арызы толук укуктуу орган тарабынан каралып, бекитилген иретте берилет. (Кыргыз 
Республикасынын жер кодексинин 33 макаласы жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-
жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 16 бөлүгү). 

1.2.3. Жер участокторун берүү боюнча жумуштарды уюштуруу жана жүргүзүү карамагына 
жогоруда белгиленген максаттар үчүн жерлерди берүү кирген толук укуктуу орган тарабынан 
тузүлгөн комиссия аркылуу ишке ашырылат 
 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен 
бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 3 
бөлүгү). 

1.2.4. Комиссия Кыргыз Республикасынын жарандарынан жеке турак-жай салуу үчүн жер 
участкаларын берүү жөнүндө арыздарын жана тийиштүү документтерди бекитилген иретте 
изилдеп, жер участокторун берүү тууралуу, же арыздарды канаатандырбоо жөнүндө чечим 
кабыл алат. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому 

71 
 



 
 
 
 

менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» 
жобонун 14 бөлүгү). 

1.2.5. Комиссия өз аракеттерин маалы менен, бир айда бир жолудан кем эмес убакта аткарып 
турат. Комиссиянын күнүмдүк жумуштарын карамагына жеке турак-жайларды салуу үчун жер 
берүү иштери кирген жана дайым убактка иштеп турган толук укуктуу органдын тийиштүү 
кызматтары аткарып турат (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы 
№ 177 токтому менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети 
жөнүндө» жобонун 15 бөлүгү). 

1.3. Көрсөтүлгөн кызматтардан пайдалануучулар 

Кызмат көрсөтүүдөн пайдалануучуларга  жеке турак-жай салуу үчүн жер участогун алууга 
укугу бар болгон Кыргыз Республикасынын төмөнкү жарандары кирет: 

- Берилген административдик аймакта; Бишкек менен Ош үчүн 3 жылдан кем эмес, калган 
аймактарда 1 жылдан кем эмес мөөнөттө жашап келгендер; 

- Кыргыз Республикасынын жалпы аймагында буга чейин жеке турак-жай салуу үчүн жер 
участогу болбогондор; 

- Жеке менчик турак-жайы (үй, квартира) жоктор, же турак-жайлары бекитилген 
санитардык нормаларга жана талаптарга дал келбегендер; 

- Акыркы 5 жылдын ичинде өз турак-жай шарттарын начарлатууга (менчиктеги турак-
жайын башка жарандарга сатуу, алмашуу, белекке берүү) багытталган жарандык-
укуктук аракеттерди жасабагандарга; 

-  (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому 
менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» 
жобонун 7 бөлүгү). 

1.4. Көрсөтүлгөн кызматтардын натыйжасы 

Кызматтарды кабыл алуучу - толук укуктуу органдын жер участогун берүү жөнүндө чечимине 
жана жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө актысын дайындоого негиз болгон, 
тийиштүү протокол менен такталган комисииянын чечимин алат. 

 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен 
бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 17 
бөлүгү). 

 

2 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

1 КАДАМ . Керектүү документтер 

2.1. Кызмат алуу үчүн кардарлар төмөнкү документтерди дайындоосу зарыл: 

Төмөнкү нерселер зарыл: 

Айыл өкмөтүнө  төмөнкү документтерди тапшыруу: 

- Кыргыз Республикасынын жарандыгын аныктоочу документ – паспорттун көчүрмөсү; 
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик катто кызматынан буга чейин жеке 

турак-жай салуу үчүн менчикке берилген жер участогунун же бөлмөнүн жоктугу 
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жөнүндө справка; 
- Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (бар болсо);  
- Иштеген жумушу бар болсо иштеген жеринен өтүнүч кат (жарандын каалоосу боюнча); 
- Толук укуктуу мамлекеттик органдан жумушсуз экендигин тактоочу справка ; 
- Жашоо шарттарын изилдөө тууралуу акт (жеке же биргелешкен менчикте турак-жайы 

болсо); (айыл өкмөтүнүн комиссиясы тарабынан берилет); 
- Жашаган жеринен справка (айыл өкмөтүнөн берилет);  
- Үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө справка (айыл өкмөтүнөн берилет); 

 (Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция, жана жаштар Министрлиги);  Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен бекитилген 
«Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобонун 8 бөлүгү). 

 

3 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

2 КАДАМ . Арызды берүү. Документтерди тапшыруу 

Кызмат алуу үчүн: 

3.1. Төмөнкүлөрду толтуруу керек: 

- Жер участогу жайгашкан жер боюнча айыл өкмөтүнө арыз берүү.  
 
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен 
бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» 
жобонун 8 бөлүгүндө арыз бекитилген формада жазылат деп белгиленген, бирок бүгүнкү 
күндө ал такталган эмес, ошондуктан арыз эркин формада берилет).  

- Керектүү документтерди тапшыруу. 

3.4. Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер:  

Жер участогу жайгашкан  айыл өкмөтү. 

3.5. Арыздарды жана документтерди кабыл алуунун графиги:  

дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, жума: 8:00 дан 13:00 ге чейин. 
 

4 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

3 КАДАМ . Төлөмдөр 

Кызмат алуу үчүн төмөнкү төлөмдөрдү аткаруу зарыл: 

4.1. Аткарылган кызматтар үчүн:  

Чечимди берүү үчүн. 
Суммасы: 100 сом.  

Орок айыл өкмөтүнүн акылуу кызматтарынын баалары (көчүрүп алуу). 

73 
 



 
 
 
 

Арыздарды жана документтерди кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, 
жума: 8:00 дан 13:00 ге чейин. 

4.2. Төлөнүүчү жерлер  

Аткарылган кызматтар үчүн:  

айыл өкмөтү. 
 

5 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

4 КАДАМ . Кызматты кабыл алуу  

5.1. Кызматты кабыл алуу үчүн: 

- жер участогун берүү жөнүндө чечимди алуу үчүн келүү. 
 
5.2. Алуучу жер:  

айыл өкмөтү. 
Арыздарды жана документтерди кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, 
жума: 8:00 дан 13:00 ге чейин. 

5.3. Аткарылуучу мөөнөттөр:  

Жер участоктору кезек менен берилгендиктен, чечимди алуу убактысын айыл өкмөтүнөн 
тактоо зарыл.  

5.4. Алуу убактысы. Иштөө убактысы.  

Арыздарды жана документтерди кабыл алуу графиги: дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, 
жума: 8:00 дан 13:00 ге чейин. 

 

6 Бөлүм . Кошумча маалымат: 

6.1. Арызды канаатандырбоо себептерин негиздөө.  

Каралган эмес. 

6.2. Даттануу аргалары 

Жерди берүү, тартып алуу, жана жер участогуна менчик укугунун токтотулушу тууралуу 
талаштар сот аркылуу гана чечилет. 

 (Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 119 макаласы). 

6.3. Мыйзам чыгаруу: Нормативдик-укуктук актылар 

6.3.1.Кыргыз Республикасынын 2005 жылдын 12 апрелиндеги № 60 Жер кодекси. 
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6.3.2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому 
менен бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» 
жобо. 

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

Жок. 

 

II.3. Чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу тутумуна кошулуу  

1 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн  сүрөттөлүшү 

1.1. Кызмат тууралуу 

1.1.1. Калкты суу менен камсыз кылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагындагы жергиликтүү мааниге ээ болгон суроолорго кирет. 

 (Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 15 июлдагы № 101 «Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө» мыйзамдын 18 макаласы). 

1.1.2. Чарбалык-ичимдик сууну камсыз кылуу – тийиштүү мекемелердин жана уюмдардын 
калктын чарбалык-ичимдик суудагы жана коммуналдык-тиричилик талаптарын камсыздоого 
багытталган аракеттеринин чөйрөсү. 

 (Кыргыз Республикасынын 1999 жылдын 25 марттагы № 33 «Ичимдик суу жөнүндө» 
мыйзмынын 1 макаласы). 

1.1.3. Айыл жергесиндеги калкты чарбалык-ичимдик суу менен камсыз кылуу жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын менчигиндеги борборлоштурулган суу камсыз кылуу 
системалары, өзүнчө жана топтошкон суу түтүктөрү, жана жергиликтүү борборлошпогон суу 
камсыз кылуу системалары аркылуу ишке ашырылат. 

 (Кыргыз Республикасынын 1999 жылдын 25 марттагы № 33 «Ичимдик суу жөнүндө» 
мыйзмынын 9 макаласы). 

1.1.4. Өз менчигинде айылдык суу камсыз кылуу системасы бар ичимдик сууну колдонуучу 
айылдык коомдук уюмдарга ал системаларды бекитилген иретте жана кайтарылгыс түрдө 
айыл өкмөтүнүн, жана айыл башкармалыктарынын менчигине өткөрүп берүүсүн сунуштоо. 

 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 2 февралында № 59 «Ичимдик сууну 
колдонуучу айылдык коомдук уюмдардын менчигиндеги суу камсыз кылуу системаларын 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине өткөрүп берүүсү жөнүндө»  
токтомдун 1  бөлүгү). 

1.2. Кызмат көрсөтүүчү орган: 

Ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар. 
Айылдык сууну камсыз кылуу системаларын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын менчигине өткөрүп бергенден кийин, алар суу камсыз кылуу системаларын 

75 
 



 
 
 
 

ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдардын башкаруусуна откөрүп берүүсүн 
тактоо. 
 (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 2 февралында № 59 «Ичимдик сууну 
колдонуучу айылдык коомдук уюмдардын менчигиндеги суу камсыз кылуу системаларын 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине өткөрүп берүүсү жөнүндө»  
токтомдун 3 бөлүгү). 

1.3. Көрсөтүлгөн кызматтардан пайдалануучулар 

Кызматтан пайдалануучулар болуп  чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу тутумунун 
абоненттери болууну каалаган жарандар, бул системадагы сууну колдонгон, жана суу 
камсыз кылуу мекемелеринде бекитилген иретте катталган юридикалык жана жеке адамдар 
эсептелет. 
. (Кыргыз Республикасынын «Ичимдик суу жөнүндө» мыйзамынын 7 макаласы). 

1.4. Көрсөтүлгөн кызматтардын жыйынтыктары 

Кызматты кабыл алуучулар чарбалык-ичимдик сууну камсыз кылуу тутумуна кошулат.  

2 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

1 КАДАМ . Керектүү документтер жана аткарыла турган аракеттер 

2.1. Кызмат алуу үчүн кардарлар керектүү документтерди чогултуп жана төмөнкү 
аракеттерди аткарышы зарыл:  

Кыймылсыз мүлктүн (турак-жайдын) техникалык паспортун же үй китебин берүү 
Кошулуу үчүн техникалык шарттарды аткаруу.  

 

3 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары.  

2 КАДАМ . Арызды берүү. Документтерди чогултуп берүү 

3.1. Кызмат алуу үчүн: 

3.1.1. Кыймылсыз мүлктүн (турак-жайдын) жайгашкан жери боюнча ичимдик сууну 
колдонуучу айылдык коомдук уюмдарга арыз жазуу.   

3.1.2. Ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдарга кыймылсыз мүлктүн (турак-
жайдын) техникалык паспортун же турак-жай китебин берүү. 

3.1.3. Ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдардан чарбалык-ичимдик сууну 
камсыз кылуунун борборлоштурулган тутумуна кирүү үчүн техникалык шарттарын алуу. 

 3.1.4. Техникалык шарттарды аткарып, ал тууралуу ичимдик сууну колдонуучу айылдык 
коомдук уюмдарга маалымдоо. 

3.1.5. Ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар тарабынан арыздануучунун 
техникалык шарттарды аткаргандыгын текшерүү. 

3.2. Арыздарды жана документтерди кабыл алуучу жер:  
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Кыймылсыз мүлк жайгашкан жердеги ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук 
уюмдар. 
Кызматчы: Бухгалтер. 

3.3. Документтерди кабыл алуу графиги:  

Арыздарды жана документтерди кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума: 8:00 дан 17:00 ге 
чейин. 

 

4 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

3 КАДАМ . Төлөмдөр  

Кызмат алуу үчүн төмөнкү төлөмдөрдү аткаруу зарыл: 

4.1. Аткарылган кызматтар үчүн:  

4.1.2. Ичүүчү сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар тарабынан арыз берүүчүгө 
чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу тутумуна кошулуу үчүн техникалык шарттарды берүү 
үчүн,  

ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар тарабынан арыздануучунун чарбалык-
ичимдик суу камсыз кылуу тутумуна кошулуу үчүн бардык техникалык шарттарды 
аткаргандыгын текшерүүгө,  

ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар тарабынан арыздануучунун кыймылсыз 
мүлкүн (турак-жайын) чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу тутумуна кошуу үчүн. 

4.1.2. Суммасы: 1 000 сом. Баалары.  

4.2. Аткарылга кызматтар үчүн төлөнүүчү жерлер:  

Кыймылсыз мүлк жайгашкан жердеги ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук 
уюмдар.  
Дареги: Джал айылы, Гагарин көч., 1, телефону (0770) 13 77 70. 
Арыздарды жана документтерди кабыл алуу графиги: дүйшөмбү-жума: 8:00 дан 17:00 ге 
чейин. 
Кызматчы: Бухгалтер. 
Аты-жөнү: Асанбекова Ш. 

 

5 Бөлүм . Кызмат көрсөтүүнүн этаптары 

4 КАДАМ . Кызматты кабыл алуу 

5.1. Кызматты кабыл алуучу төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш: 

Чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу системасына кошулуу үчүн  ичимдик сууну колдонуучу 
айылдык коомдук уюмдарга чечим алуу үчүн кайрылуу. 

5.2. Аткарылуучу мөөнөттөр:  
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Арыз берилген күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде.  

5.3.Кызматты кабыл алуучу жер:  

Кыймылсыз мүлк жайгашкан жердеги ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук 
уюмдар.  
Кызматчы: Бухгалтер. 

5.4. Алуу убактысы. Жумуш графиги 

Алуучу жер: ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар. 
Берүү убактысы: дүйшөмбү-жума: 8:00 дан 17:00 ге чейин. 
Кызматчы: Бухгалтер. 

5.5. Суу камсыз кылуу системасына кошулуу  

5.1.1. Ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдар/жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдар тарабынан кыймылсыз мүлктү чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу 
системасына кошуу, жана кошулгандыгы тууралуу актыга кол койуу. 
  
5.5.2. Суу камсыз кылуу системасына кошулуучу жер:  
Кыймылсыз мүлк (турак-жай) жайгашкан жер.  

5.5.3. Мөөнөттөр:  

Төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл: 

Ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдарга чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу 
системасына кошулуу үчүн техникалык шарттардын аткарылгандыгы тууралуу маалымат 
берилген убакта мөөнөттөрдү тактоо.   
 

6 Бөлүм . Кошумча маалымат: 

6.1. Суу камсыз кылуу тутумуна кошуудан баш тартуу себептерин негиздөө  

Арызды канаатандырбоонун төмөндогүдөй себептери болушу мүмкүн: 

- Кыймылсыз мүлк жайгашкан жерде чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу системасынын 
жоктугу; 

- Чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу тутумундагы басымдын аздыгы; 

6.2. Даттануу аргалары 

Арыздануучу же кызыкчылыгы бар жарандар чарбалык-ичимдик суу камсыз кылуу тутумуна 
кошуу боюнча канаатандырылбаган арыздар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарына же сотко кайрылса болот. 

6.3. Мыйзам чыгаруу: Нормативдик-укуктук актылар 

6.3.1. Кыргыз Республикасынын 1999 жылдын 25 марттагы № 33  «Ичимдик суу жөнүндө» 
мыйзамы. 
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6.3.2. Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 15 июлдагы № 101 «Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө» мыйзамы. 

6.3.3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 2 февралында № 59 «Ичимдик 
сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмдардын менчигиндеги суу камсыз кылуу системаларын 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине өткөрүп берүүсү жөнүндө»  
токтому. 

6.3.4.  «Кудайке-Мурөк-Суу» ичимдик сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмунун 2006 
жылдын  1 августундагы чечими.  

6.4. Кызмат көрсөтүүчү органдын сайты: 

Жок. 
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3.  4 СЕССИЯ. КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ БОРБОРЛОРУНУН ИШ АЛКАГЫНДА 
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕРИН 
УЮШТУРУУ БОЮНЧА СУНУШТАР  

Көп функционалдуу борбор:  мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды 
көрсөтүүдө мамлекеттин жана жарандардын өз ара аракеттеринин жаңы модели 
 
1. Кызмат Көрсөтүүчү Борборлор (ККБ) тууралуу жалпы маалымат  

 
2. «Бирдиктүү терезе» принциби 
 
Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү башкармалыктын аракеттеринин 
натыйжалуулугунун маанилүү көрсөткүчү болуп мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматтарды калкты канааттандырарлык деңгээлде аткаруусу эсептелет. Бул кызматтарды 
кабыл алуу учурунда жарандар кызматкерлер өз милдеттерин жана жумуштарын аткарып 
жаткан деңгээлине жараша бардык органдардын жана жалпы бийликтин иш жүрүшү 
тууралуу элес алат. Кызмат алуу учурунда көптөгөн кыйынчылыктар болушу мүмкүн: 
кызмат көрсөтүү тууралуу жөнөкөй жарандар үчүн жетиштүү жана түшүнүктүү 
маалыматтын аздыгы, кезектер, тар бөлмөлөр, паракорлук, ж.б. Мындан тышкары кызмат 
алуудагы дагы башка көйгөйлөрдү белгилей кетсе болот: жарандандар ар кандай 
мамлекеттик органдарды кыдырып, убактысын, акчасын коротуп ар кандай справкаларды 
жана көчүрмөлөрдү чогултуу зарылдыгы. Ошондуктан мамлекеттик органдардын өз ара 
аракеттерин калыптандыруусу мындай көйгөйлөрду жеңилдетүүгө жакшы жөрөлгө болмок. 
Негизи, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды берүү «бирдиктүү терезе» 
принциби менен иштеши керек. Кыргызстанда мындай принцип менен мамлекеттик көп 
органдар иштеп жатат, мисалы салык кызматы, юстиция органдары, архитектура жана 
курулуш органдары. Ошентип, арыздануучунун бир ирет тийиштүү түрдөгү кайрылуусу 
менен мамлекеттик кызмат көрсөтүлөт. Бул учурда кызмат көрсөтүүгө зарыл болгон башка 
органдар менен болгон биргелешкен аракеттер арыздануучунун катышы жок нормативдик 
жана укуктук актылардын жана өз ара аракеттенүү тууралуу келишимдердин негизинде 
жүргүзүлөт. Ушул эле принцип көп функционалдуу борборлордо дагы колдонулат. Бул 
учурда ККБ тигил же бул кызмат көрсөтүлүүчү «терезе» болуп калат. Тактап айтканда 
иделдуу түрдө ар бир жаран борборго келип, бир гана терезеге кайрылып, керектүү 
кызматтардын бардыгын алат дагы, башка жерлерден кол койдуруунун кажети жок болуп 
калат. 
Бирок, бул келечекте боло турган иш. Азыркы күндө мамлекеттик ККБ кызмат көрсөтүү 
боюнча өз ара аракеттеринин башка механизмдерин ишке ашыруу гана мүмкүн.  
 
2. ККБ жана мамлекеттик органдардын кызматтарды көрсөтүү боюнча өз ара аракеттерин 

уюштуруу ирети боюнча сунуштар.  

 
«Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун колго берүү», башкача айтканда ID 
картаны колго берүү кызматын көрсөтүү мисалында:  
 
Кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик орган -  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
мамлекеттик каттоо кызматы (МКК) жана Кызмат көрсөтүү борбору (ККБ) жактан 
мамлекеттик кызмат көрсөтүү боюнча биргелешип аракеттенүү жөнүндө макулдашуу 
түзүлөт. 
 
Макулдашуунун негизги жоболору:  
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1.МКК: 
 
Өзүнүн аймактык бөлүмдөрү аркылуу:  
Кызмат көрсөтүү үчүн керек болгон бардык иш-чараларды аткарат:  

• Паспортту алуу суроолору боюнча  кеңештерди жүргүзөт; 
• Паспортту алуу үчүн документтерди кабыл алат;  
• Паспортту колго берүүнү жүргүзөт;  
• Кызмат көрсөтүү менен байланыштуу жеке маалыматтарды иштеп чыгат; 
• Жарандардын кайрылууларын кабыл алат; 

Андар тышкары: 
• Мамлекетик (муниципалдык) ызмат көрсөтүүгө катышкан мекемелер менен, башка 

мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен 
өз ара аракеттенүү чараларын уюштурат; 

• Жарандарды жана мекемелерди аткарылуучу кызматтар тууралуу маалымат менен 
камсыз кылат; 

• Кызмат алуу үчүн керек болгон бардык маалыматтарды ККБ га (маалымат 
терезелери үчүн) берип турат; 

• Мамлекеттик кызматтарды берүү үчүн керектүү болгон маалыматтар жайгашкан 
системаларга ККБнын жетүүсүн камсыз кылат; 

• МКК кызматкерлеринин ККБда болушун макулдашылган график боюнча (мисалы 
жумасына бир же эки жолу – шейшемби жана бейшемби 9:00 дан 12:00 ге чейин) 
камсыз кылат; 
 

2. ККБ: 
 

• МКК кызматчысын (ККБнын   макулдашылган графиги  боюнча кечки жана 
демалыш күндөрү дагы) кызмат көрсөтүү үчүн бөлмө менен камсыз кылат. 

• Кызмат алуучулар үчүн бөлмө дайындап, маалымат берүүчү терезенин жумушун 
керектүү маалымат менен камсыз кылат. 

• ККБнын өнүгүүсү жана калктын талаптарынын өсүшүнө жараша кеңейип турган 
кошумча кызматтарды (нотариалдык кызматтар, ар кандай төлөмдөрдү аткаруу үчүн 
банктын, банкоматтын, же/жана төлөм кабыл алуучу терминалдын кызматтары,  
сүрөт кызматтары, көчүрмө-көбөйтүү кызматтары, байланыш кызматтары, укук-
маалымат системаларына жетүү кызматтары) акысыз камсыз кылат. 
. 

 
3. Макулдашууну ишке ашыруунун натыйжалары:  

• Кызмат көрсөтүүнүн натыйжалуулугу  мамлекеттик органдар жактан дагы, кызмат 
алуучу жарандар үчүн дагы, жана ККБ үчүн дагы кескин жогорулайт. 

• Жогоруда белгиленген көп кыйынчылыктарды жоготууга шарт түзүлөт:  
жарандардын жолго кетирген чыгымдары, кызмат алуу үчүн чогулта турган 
документтердин тизмеси,  документтерди чогултуп, тапшырып жана алууга кеткен 
убакыт азайып, көрсөтүлгөн кызматтардын сапаты жогорулайт, жана мекеме аралык 
аракеттер жакшыртылат. 

• Айыл өкмөтүнүн райондук борборунан алыста жашаган кардарлар үчүн социалдык 
акыйкатсыздык факторлору жоголот. 

• Мындай макулдашуунун тажрыйбасынын негизинде азыркы мыйзам чыгарууга 
тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн, жана ККБнын иш аракеттери үчүн 
тийиштүү нормативдик-укуктук базасын калыптандырууга мүмкүндүк түзүлөт.  
. 
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4.  5 СЕССИЯ. ЖАРАНДАРДЫН МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРГА ЖАНА 
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ  ОРГАНДАРЫНА 
КАЙРЫЛУУ ИРЕТИ  

I. Бул чөйрөдөгү Мыйзам чыгаруу: 

1.Кыргыз Республикасынын 2010 жылдын 27 июндагы Конституциясы  

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 41 макаласында «ар бир жаран мамлекеттик 
бийликтин органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, алардын 
кызматчыларына кайрылып, алардан мыйзамда бекитилген мөөнөттөрдө жооп алууга укугу 
бар» деп бекитилген. 

 

2. Кыргыз Республикасынын 2007 жылы 4 майдагы № 67 «Жарандардын 
кайрылуусун караштыруу жөнүндө» мыйзамы. 

Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясында бекитилген ар бир жарандын 
мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарга кайрылуу 
укугун ишке ашыруу менен байланышкан мамилелерди, жана мамлекеттик органдар, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жана кызматчылары тараптан жарандардын 
кайрылууларын караштыруу иретин жөнгө салып турат.  

Ошону менен бирге Мыйзамдагы 2013 жылы 15 июлдагы электрондук билдирүүлөр менен 
байланышкан өзгөрүүлөр 2014 жылдын  январынан баштап өз күчүнө кире тургандыгын 
эске алуу зарыл. 

• Мыйзамдын таасири: жарандардын бардык кайрылууларына бирдей (төмөнкү 
кайрылуулардан башка): 

1) Ойлоп чыгаруу, ачылыштар, жакшыртууга багытталган сунуштар менен байланышкан 
кайрылуулар; 

2) Сот иретинде каралып жаткан кайрылуулар; 
3) Коммерциялык уюмдардын жана коомдук бирикмелердин жамаатарынын ичиндеги 

түзүлгөн мамилелерден чыккан кайрылуулар; 
4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен караштыруунун башка иреттери ылайык 

болгон кайрылуулар (5 макала); 

• Мыйзамда колдонулган негизги терминдер.  

 Алардын бир нечеси бул жерде келтирилген:  
1) Жарандын кайрылуусу – жазуу, электрондук, же оозеки түрдө берилген сунуш, арыз, 

даттануу; 
2) Электрондук кайрылуу – мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын, кызматчылардын расмий электрондук даректерине түшүп, 
Мыйзамдын 6-1 макаласында бекитилген иретке ылайык каралган кайрылуу;    

3) сунуш – жарандын мыйзамды жана башка нормативдик-укуктук актыларды жакшыртуу 
боюнча кеңештери, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерин жакшыртуу боюнча 
сунуштары, мамлекеттин жана коомдун экономикалык, саясий, социалдык-маданият 
жана башка чөйрөлөрүндөгү суроолорду жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштары; 
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4) арыз – жарандын өзүнүн, же башка жарандын конституциялык укуктарын жана 
боштондугун ишке ашырууда көмөк кылуу жөнүндө кайрылуусу, же мыйзамды же 
башка нормативдик-укуктук актыларды бузуу жөнүндө кайрылуу, же белгиленген 
органдардын жана кызматчылардын аракеттериндеги жетишсиздиктер тууралуу 
кайрылуулар; 

5) даттануу – жарандын өзүнүн же башка жарандын бузулган укуктарын жана 
боштондугун, же укуктуу кызыкчылыктарын калыбына келтирүү жөнүндө 
кайрылуулар; (1 макала). 
• Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдардын (мындан кийин - органдар) жана алардын кызматчыларынын 
жарандардын кайрылууларын караштыруудагы негизги принциптери – 
кайрылууларды милдеттүү түрдө, өз убагында, калыс жана толук  кароо; (2 макала).  

• Жарандардын кайрылуу укугу: Ар бир жаран өзү же өкүлү аркылуу кайрылууга 
укуктуу. Органдар жана алардын кызматчылары мыйзамга ылайык белгиленген 
мөөнөттө негизделген жооп берүүсү керек, жана жаранды кайрылуу укугунан 
ажыратууга, же кайрылуу укугунда чектөөгө укугу жок. Жарандардын 
кайрылууларын кароо акысыз жүргүзүлөт; (4 макала). 

• Жазуу түрүндө берилген кайрылууларга болгон талаптар. Кайрылуунун ичинде 
төмөнкү нерселер сөзсүз болушу керек:  
- Кайрылуу багытталган органдын аталышы, же кызматчынын аты-жөнү, аткарган 

кызматы, 
- Жооп алуучунун аты-жөнү, жана дареги, 
- Сунуштун, арыздын же даттануунун негизи, 
- Жеке колу коюлуп, датасы белгилениши керек. 

Арыз, же даттануу негиздүү болууга тийиш. Керектүү учурда жарандын далилдерин 
тактоочу документтер тиркелет. ( 6 макала). 

 2014 жылдын  1 июлунан баштап жарандарга электрондук кайрылууларды  
жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал кайрылууларда сөзсүз түрдө төмөнкү нерселер 
болуусу тийиш: 
- Электрондук кайрылуу багытталган органдын аталышы, же кызматчынын аты-

жөнү, аткарган кызматы, 
- Аты-жөнү,  
- Байланыш телефондору (үйдөгү, мобилдик же жумушчу), жашаган жеринин 

дареги,  
- Кайрылуунун негизи, (6- 1 макаланын 2 бөлүгү) 

Электрондук кайрылууга электрондук документтерди, сканерленген көчүрмөлөрдү, 
электрондук файлдар (документтер, сүрөттөр, видеолор) жайгашкан интернет-даректерди 
кошуп жөнөтүүгө мүмкүн. 
Электрондук кайрылууларды кабыл алуучу орган өзүнүн расмий сайтында (эгер ал жок 
болсо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтында) жайгашкан  электрондук 
дарегин каттайт. 
Орган электрондук кайрылууну алгандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде жаранга анын 
кайрылуусу каралып жаткандыгы тууралуу жооп жөнөтөт. Жооптун ичинде кайрылуу 
келген убакыт-саат, берилген катто номери, жана кайрылуу канаатандырылбаган учурда 
анын себептери жана сурап-билүү телефондору болот. 
Мындан тышкары тийиштүү орган жаранга жазуу түрүндө жооп жөнөтөт. 
Төмөнкү учурларда орган электрондук кайрылууларды кароого албайт: 

9) Арасында сөгүнүү сөздөрү, кемсинтүүлөр бар кайрылуулар, жана учурдагы 
мамлекеттик түзүлүштү кулатууга, улут аралык  жана дин аралык талаштарга 
үгүттөөчү чакырыктары бар кайрылуулар. 

10) 6-1 макаласынын 2 бөлүгүндөгү маалыматтар жок болгон кайрылуулар. (6-1 макала). 
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• Жарандарды жеке кабыл алуу: жарандарды жеке кабыл алуу кызматчылар үчүн 
жана органдардын жетекчилери үчүн милдеттүү нерсе, кабыл алуудан баш тартууга 
уруксат болбойт. Жеке кабыл алуу жарандарды кабыл алуу графигине ылайык аз 
дегенде бир жумада бир жолу өткөрүлүп туруусу керек. Кабыл алуу графиги 
органдын расмий сайтында жарыяланып, жана орган жайгашкан имараттын ичинде 
илинип турушу керек. (7 макала) 

• Кароо мөөнөттөрү: кайрылуу түшкөн убактан баштап бир күндүн ичинде сөзсүз 
түрдө каттоого алынышы керек. Каттоодон кийин 14 күндүн ичинде кароого алынат. 
Ар кандай учурларда кароо мөөнөтү узартылышы мүмкүн, бирок 30 күндөн узак 
эмес, жана ал тууралуу кайрылуучуга электрондук же жазуу түрүндө билдирүү 
жөнөтүлөт. (8 макала). 

• Жеткирүү жолдору: жарандардын кайрылуулары жеке өзү менен, же почта 
аркылуу жеткирилет.  

• Кайрылуу тили: мамлекеттик, расмий, же Кыргыз Республикасынын элдеринин 
каалаган тилинде. Жазуу түрүндөгү кайрылууларга жооптор кайрылуу жазылган 
тилде жөнөтүлөт. Кайрылуу тилинде жооп жазуу мүмкүнчүлүгү болбогон учурда 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик же расмий тили колдонулат. 

Жарандардын кайрылууларын органдын жетекчиси жеке өзү карайт. Жазуу түрүндөгү 
кайрылуулар чечилди деп эсептелет, эгер: алар каралып, алардагы коюлган суроолор 
боюнча керектүү чаралар иштелип, бекитилген мөөнөттөрдө жарандарга жооптор берилген. 
Кайрылуучунун аты-жөнү, жана жооп алуучу дареги жазылбаган жазуу түрүндөгү 
кайрылуулар анонимдик деп эсептелип, кароого алынбайт. (9 макала). 

• Чечимдер боюнча даттануулар.  кайрылуу боюнча чечимдерге нараазы болгон 
учурларда жарандар чечимди сот иретинде даттанууга укугу бар.(10 макала). 

• Жарандардын кайрылууларынын натыйжалары: кайрылуулардын жыйынтыгы 
боюнча төмөнкү чечимдердин бири кабыл алынат:  

1) Кайрылууну толук же жартылай канаатандыруу; 
2) Кайрылууну канаатандыруудан баш тартуу; 
3) Коюлган суроолорду чечүү боюнча жана байкалган иш бузууларды калыбына келтирүү 

боюнча тийиштүү чараларды колдонуу ; 
 

Чечимдер  укук актыларына таянып, негизделген болушу керек, жана даттануу ирети 
тууралуу маалыматты камтуусу зарыл. Кайрылууну кароонун жыйынтыгын билдирүү 
менен чогуу арыздануучуга кошо тапшырылган  документтердин асыл нускалары 
(кайрылуудан башка) кайтарылып берилет. ( 13 макала). 

• Кайрылууларды кароо учурундагы жарандардын укуктары: 
1) Оозеки же жазуу (электрондук) түрдө  кайрылууну каттоонун убактысы жана номери 

тууралуу маалымат алуу; 
2) Кайрылууга байланыштуу материалдар менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, 

коммерциялык, жана (же) башка мыйзам тарабынан корголуучу сырларды коргоо 
жөнүндө мыйзамга каршы келбеген учурда, жана башка жарандардын укуктарына зыян 
келтирбеген деңгээлде таанышуу; 

3) Кайрылууну карап жаткан кызматчыга өз далилдерин келтирүү; 
4) Кайрылууну коллегиалдык органдар тараптан кароо учурунда жеке өзү же өкүлдөрү 

аркылуу кароого катышуу; 
5) Бекитилген мөөнөттө кайрылууну кароонун жыйынтыктары тууралуу жоопту жазуу 

(электрондук) түрүндө алууну талап кылуу; 

84 
 



 
 
 
 

6) кайрылуу боюнча чечим тууралуу, же кароо боюнча аракет (аракетсиздик) боюнча 
Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык административдик же сот иретинде 
кайрылуу;  

7) кайрылууну кароону токтотуу тууралуу арыз менен кайрылуу. (14 макала). 

Кайрылуу учурунда жарандар чындыкка жатпаган маалыматтарды көрсөткөн болсо, карап 
жаткан органдын же кызматчынын кайрылууну кароо менен байланышкан чыгымдары 
соттун чечими менен кайрылып жаткан жарандан алынат. (17 макала). 

 

5. Кыргыз Республикасынын  2006 жылдын 28 декабрдагы № 213 «КР мамлекеттик 
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагындагы маалыматка жетүү мүмкүндүгү тууралуу» мыйзамы. 

 
Мыйзамдын максаттары: 

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагындагы маалыматка жетүү укугун ишке ашырууну жана коргоону, андан тышкары 
мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-
аракеттериндеги маалыматтын ачыктыгын камсыз кылуу. 

Бул Мыйзам юридикалык жана жеке адамдардын мамлекеттик органдардын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (мындан кийин – МО, жана ЖӨБО) 
карамагындагы маалыматтарга жетүүсү менен байланышкан суроолорду жөнгө салып, бардык МО 
жана ЖӨБО лорго маалымат берүү боюнча милдеттерди жүктөйт.  

 
 
Кандай уюмдарды Мыйзам мамлекеттик деп тааныйт? Мамлекетик мыйзам чыгаруу, 

аткаруу же сот бийликтеринин функцияларын толук укуктуу ишке ашыруучу, аткарууга 
милдеттүү чечимдерди кабыл алып, алардын аткарылышын камсыз кылуучу, толугу менен 
республиканын казынасынан каржылануучу,  Кыргыз Республикасынын Конституциясына 
ылайык туруктуу мөөнөт негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен 
негизделген уюмдар, жана борбордук мамлекеттик органдын функцияларын толук же жарым-
жартылай аткаруучу аймактык бөлүмдөрү. 

 
Кандай органдар Мыйзам тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

деп таанылат? Жергиликтүү  маанидеги иштерди чечүү үчүн жергиликтүү коомчулук тарабынан 
түзүлгөн өкүлчүлүк, аткаруучу органдар, жана жергиликтүү органдардын функцияларын толук же 
жарым-жартылай аткаруучу аймактык бөлүмдөр. 

 
Андан тышкары мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын катарына төмонкүлөр кирет: мамлекеттик бийликти же жергиликтүү 
башкармалыктын функцияларын ишке ашыруу менен байланышпаган, толугу менен 
республикалык же жергиликтүү казынадан каржыланган мекемелер (алардын ичинде 
саламаттыкты сактоо, билим берүү, маалыматтык, статистикалык, насыя берүүчү мекемелер), 
жана алардын аймактык бөлүмдөрү. 

 
Берилген Мыйзамдын аракети төмөнкүлөргө таасир бербейт:  
- жарандардын сунуштар, арыздар, жана даттануулар менен мамлекеттик органдарга жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кайрылган учурдагы катнаштарга; 
- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башка 

мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы 
маалыматтарга кайрылган учурдагы катнаштарга; 
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- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чектелген маалыматка жетүү учурундагы 
катнаштарга; 

 
Принциптер жана чектөөлөр: 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

карамагындагы маалыматка жетүү укугу ар бир жаран үчүн кепил. 
Маалыматка  жетүүнүн эркиндигинин негизги принциптери: 
Ар бир жарандын жетүү мүмкүндүгү, өз убагында алуу, ачыктыгы, жана маалыматтын 

чынчылдыгы. 
Маалыматка жетүү жана аны таратуу боюнча чектөөлөр мыйзам тарабынан гана бекитилет. 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-

аракеттери тууралуу маалымат бардык жарандар үчүн жеткиликтүү. Мамлекеттик органдар жана 
жергиликтүү өз алдынча бакаруу органдарынын карамагындагы маалыматка жетүү 
мүмкүнчүлүгүн чектөөгө тыюу салынат (жетүү мүмкүнчүлүгү чектелген маалымат жана 
конфиденциалдуу маалыматтан тышкары). 

 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

маалыматтарын берүү жолдору: 
1) Тийиштүү материалдарды жарыялоо жана таратуу; 
2) Юридикалык же жеке адамдарга сурануусу боюнча берүү; 
2) Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-

аракеттери тууралуу маалыматтарды жарыялоо; 
3) Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

документтерине жана материалдарына түздөн-түз жетүүнү камсыз кылуу; 
4) Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык 

чогулуштарына түздөн-түз катышууну камсыз кылуу; 
 
Мындан тышкары,  Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу 

органдарынын өзүнүн иш-аракеттери тууралуу калкты маалымдоо үчүн Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдары менен тыюу салынбаган каалагандай башка жолдорду колдонууга болот. 

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  
маалымат тууралуу арыз-суроолор төмөнкү формаларда жөнөтүлсө болот: 

- телефон аркылуу ооозеки кайрылуу; 
- жазуу түрүндө түздөн-түз,  почта аркылуу, чабарман менен, же электрондук байланыш 

каналдары менен. 
Суроо жөнөткөн жарандар кайрылуунун себебин негиздөөгө тийиш эмес.  
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалымат 

алуу үчүн кайрылуунун атайын бланктарын иштеп чыгат, жана мамлекеттик органдар жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жайгашкан жерлерде, байланыш бөлүмдөрүндө 
мындай бланктарга жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылат. Бланктардын арткы бетинде бланкты 
толтуруу жөнүндө түшүндүрмөлөр, маалыматтарды алуу мөөнөттөрү, ирети, жана баалары 
тууралуу маалымат камтылат. 

Маалымат берүү жөнүндө арыз-суроолорду жарандар почта аркылуу, чабарман менен, 
электрондук байланыш каналдары аркылуу жөнөтсө болот, же мамлекеттик органдар жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жеке өзү жеткизсе болот. 

 
Арыз-суроого жооптор 
Жазуу түрүндөгү арыз-суроого жооптор эки жуманын ичинде дайындалат. 
Маалымат берүү жөнүндөгү ар бир кайрылуу мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарында катталат. 
Жооптор өзүнө төмөнкү нерселерди камтыйт: 
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Берилүүчү документтердин тексттери, же тексттердин бөлүгү, же ал тууралуу справкалар, 
(эгер мындай справкалар же бөлүктөр кайрылууну канаатандырарлык маалымат камтыса, жана 
кайрылуунун мүнөзүнө жараша аларды документтеги тексттеринин ордуна берүү мүмкүн болсо). 

Колдонулган материалдарга жана маалыматтык кызматтарга кеткен чыгымдын баалары, 
жана кайрылуучу жашаган отурукташкан жайдын аймагында жайгашкан, жарандардын укуктарын 
коргоо боюнча, аларды маалыматтык жана сурап-билүү боюнча тейлөөсүн жүргүзүүчү, маалымат 
берүүнү мыйзамга ылайык аткарып туруучу негизги мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын байланыш даректери. 

Жарандардын жана мекемелердин кайрылууларына жоопторду дайындоо мамлекеттик 
органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан акысыз аткарылат. (5 
барактан ашуун документтерди же материалдарды көчүрүү учурларынан тышкары). Көчүрүү 
кызматтарынын баалары жана аларга төлөм аткаруунун шарттары Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү тараптан бирдиктүү тизмеде бекитилет. 

Маалымат берүү боюнча жазуу түрүндө кайрылган жарандар кайрылууга жоопту почта 
аркылуу алган учурда жеткирүү боюнча чыгымдарды алдын ала төлөйт. 

Байланыш каналдары аркылуу текст түрүндө кабыл алынган  кайрылууларга жооптор 
мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын техникалык 
мүмкүндүктөрүнө жараша тийиштүү формадагы документ катары жөнөтүлөт. 

 
 
Маалымат берүүдөн баш тартуу. 
Төмөнкү нерселердин негизинде болушу мүмкүн: 
1) суралып жаткан маалыматтар мыйзамдын 5 бөлүгүнө ылайык жетүү мүмкүнчүлүгү 

чектелген документтердин бөлүктөрүнүн ичинде камтылган учурда; 
2) арыз-суроо кайрылуу формаларына болгон талаптарды бузуу менен түзүлгөн учурда; 
2) кайрылуу боюнча материалдар борбордук органдын же анын бөлүмдөрүнүн кароосунда 

болгон учурда, андан тышкары  мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары  же алардын бөлүмдөрү тийиштүү документтрге ээ болбосо, же мыйзамдын талаптары 
боюнча ал документтерге ээ болууга милдеттүү болбосо; 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жарандын 
кайрылуу боюнча маалыматтары буга чейин 3 айдын ичинде ушундай эле кайрылуу боюнча ошол 
эле жаранга берилген маалымат менен дал келген болсо, маалымат берүүдөн баш тартуусу 
мүмкүн.  

 
 
Расмий маалымат 
Расмий маалымат жарыялоо аркылуу берилет. 
Жарыялоо аркылуу төмөнкү расмий маалыматтар берилет:  
 
Жарыялоонун ирети жана мөөнөтүн сактоо менен нормативдик жана укук актылар; 
 
Башка маалыматтык материалдар. 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жыл сайын 

жеткиликтүү түрдө төмөнкү маалыматтарды жарыялап турууга милдеттүү: 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары көрсөтүүчү 

кызматтардын тизмеги жана сүрөттөлүшү; 
Жарандар жана мекемелер колдонууга мүмкүн болгон, берилген мамлекеттик органдар жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аракеттери боюнча арыздарды жана 
даттанууларды кароо жана канаатандыруу ирети, жана кайрылуучулардын арыздарын, 
даттанууларын жана башка аракеттерин туура толтуруунун үлгүлөрү; 

Материалдарды документтештирүү системасы тууралуу, мамлекеттик органдар жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтардын түрлөрү жана 
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формалары, алардын категориялары  тууралуу маалыматтар, жана маалымат алуу үчүн 
кайрылууларды туура түзүү боюнча кеңештер; 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз 
функцияларын аткаруусу тууралуу маалымат берүүчү жолдомолор, эрежелер, жыйнактар жана 
окуу куралдары; 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагындагы жалпы колдонулуучу маалымат системаларынын, маалымат банктарынын, 
реестрлердин жана каттоолордун тизмелери, жана мекемелер менен жарандарга берилүүчү 
маалыматтардын жана кызматтардын тизмеги; 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен бекитилген,  мамлекеттик органдар жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жактан кароого алына турган арыздардын  
формалары; 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тийиштүү 
уюмдар тууралуу маалыматтар, мекемелердин даректери жана телефондору, алардын түзүлүшү, 
аткарган милдеттери жана маселелери, жок болушу же кайрадан түзүлүшү, кызматчыларынын 
саны, аракеттеринин негизги көрсөткүчтөрү, эмгек акысын төлөө фондунун өлчөмү тууралуу 
маалыматтар; 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандардын 
жана мекемелердин кайрылуулары боюнча иштөөчү бөлүмдөрүнүн иштөө тартиби, дареги, 
электрондук дареги, телефондору жана банк реквизиттери тууралуу маалыматтар; 

 
Маалыматка жетүү 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын 

карамагындагы маалыматтарга төмөндөгүлөр аркылуу түздөн-түз жетсе болот:  
1) Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

расмий маалымат фонду; 
2) Расмий маалыматтардын китепканалык фонду; 
2) маалымат базалары; 
 
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жалпыларга 

жеткиликтүү болгон расмий маалымат фонддорун калыптандырат.  
Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын расмий 

маалыматтарына жетүү тийиштүү органдын жайгашкан жеринде жарандардын ал маалыматтар 
менен түздөн-түз таанышуу жолу менен камсыздалат. 

Укук актылар, же башка документтер жана материалдар расмий маалымат фондуна 
киргизилип, аларга кол койуудан кийин, же тийиштүү документтерди жана материалдарды 
караштырууга байланышкан актыларга кол койулгандан кийин бир жумадан кеч эмес убакта 
бардыгы үчүн жеткиликтүү абалга ээ болот. 

Тийиштүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 
документтерге жана материалдарга  жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында таанышуу 
үчүн тиркемелер, жана документтер менен материалдардын камылга нускаларын камтыган 
тиркемелер түзүлөт. 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын  
маалымат базаларын бириктирүүчү расмий маалыматтардын борборлоштурулган автоматикалык 
маалымат системасын иштеп чыгуу жана тейлөө боюнча аракеттерди ишке ашырат. 

Расмий маалымат системасы өзүнө Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган 
нормативдик актылардын толук тизмесин жана тексттерин камтуусу керек. 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары документтердин 
жана материалдардын электрондук түрлөрүнө жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуусу керек. 

 Расмий маалымат системасы сан арип тармактарынын колдонуучуларына жеткиликтүү 
болушу керек. 
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Расмий маалыматтардын борборлоштурулган автоматикалык маалымат системаларында 
жайгашкан документтер жана материалдар менен акысыз таанышуу жана  көчүрүп алуу 
мүмкүнчүлүгү камсыздалат. 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
автоматташтырылган маалымат системаларына жетүү укугун камсыз кылуу үчүн төмөнкү 
нерселер аткарылышы керек: 

- айтылган системаларды жалпы байланыш тармагына кошуп, МО жана ЖӨБОнун расмий 
сайтында же порталында берилген тармакка кошулган жарандардын жана мекемелердин 
чектөөсүз жетүүсүн камсыздоо; 

- жарандар жана мекемелер үчүн ыңгайлуу болгон жерлерде; мамлекеттик орган жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын имараттарында, мамлекеттик жана 
муниципалдык китепканаларда, почталарда, жана мыйзам менен аныкталган башка жерлерде 
жалпы байланыш тармактарына кошулган абонент бөлүмдөрүн түзүү; 

- арыз-суроолорду кабыл алуу үчүн жана суралган маалыматтарды берүү үчүн электрондук 
даректерди бөлүп берүү; 

- расмий сайтта же порталда жайгашкан маалыматтын толуктугу жана чынчылдыгы 
тууралуу жоопкерчилик тартуу; 

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары төмөнкүлөрдү 
аткарууга милдеттүү: 

- маалыматка жетүү укугун ишке ашыруу үчүн техникалык-уюштуруучу, жана башка 
шарттарды түзүүгө; 

- маалыматтын толуктугун жана чынчылдыгын тактап, маалыматты берүү мөөнөттөрүн жана 
шарттарын так аткарууну камсыздоо; 

- расмий маалыматтарды жарыялоонун мыйзамдуу иреттерин камсыз кылуу. 
Маалыматты берүүдөн баш тартуу, жана жооптуу кызматчынын мыйзам талаптарына дал 

келбеген аракеттери жана чечимдери боюнча даттануу менен кайрылуучулар өз тандоосу боюнча  
жогорку деңгээлдеги кызматчыга, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысына, же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамына ылайык сотко кайрылса болот. 
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Тиркемелердин тизмеги: 
 

1. 12 мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын иш-аракетин жөнгө салуучу Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын тизмеги  
Туулгандыгын каттоо кызматы боюнча документтер:  
Арыз формасы 

2. Арыздын үлгүсү 
Никеге турууну каттоо кызматы боюнча документтер: 

3. Арыз формасы 
4. Арыздын үлгүсү 

улгайгандыгы боюнча  жана багуучусун жоготуу себеби боюнча пенсия чегерүү үчүн 
документтер: 

5. Арыз формасы 
6. Арыздын үлгүсү. Багуучусун жоготкон учурда так ушул негизди белгилеп кетүү зарыл.  
7. Алектенүүсү тууралуу билдирүү 
8. Акт – Справка 

Жашаган жери боюнча каттоо үчүн документтер:  
9. Каттоого алуу тууралуу арыз 
10. Каттоонун дарек барагы 
11. Каттоону эсепке алуу талону  
12. Каттоодон чыгуунун дарек барагы 
13. Каттоодон чыгуу талону 
14. Шайлоочуларды каттоо талону 
15. Арыздын үлгүсү 
16. Каттоонун дарек кагазынын үлгүсү  
17. Каттоону эсепке алуу талонунун үлгүсү 
18. Каттоодон чыгуунун дарек барагынын үлгүсү 
19. Каттоодон чыгуу талонунун үлгүсү 
20. Шайлоочуларды каттоо талонунун үлгүсү 

Паспортту  берүү кызматы боюнча документтер  
Арыз формасы 

21. Арыздын үлгүсү 
Жер участогуна жеке менчик укугун каттоо боюнча кызмат үчүн документтер 

22. Арыз формасы 
23. Арыздын үлгүсү 

Справкаларды берүү кызматы үчүн документтер 
24. Справканын формасы 
25. Карызы жоктугун тактаган кагаздын формасы  
26. Карыздары жоктугун тактоочу барактын үлгүсү  
27. Үй-бүлөсүнүн курамы жөнүндө справка 
28. Жашаган жеринен справка 
29. Жөлөкпул алуу үчүн справка (аз камсыздалгандар үчүн)  
30. Жери бар экендиги тууралуу справка  
31. Колунда бар малы жөнүндө справка 

Турак-жай салууга  жер участогун алуу үчүн документтер  
32. Арыздын үлгүсү 
33. Жашоо шарттарын изилдөө жөнүндө акт  
34. Жергиликтүү каттоо органынан справка 

Чарбалык-ичимдик  суу камсыз кылуунун борборлоштурулган тутумуна кошулуу үчүн 
документтер. 

35. Суу камсыз кылуу тутумуна кошулууга уруксат берүү кагазынын үлгүсү. 
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1-тиркеме 

Мыйзам чыгаруу: Кыргыз Республикасынын нормативдик-укуктук актылары 

1.Кыргыз Республикасынын 2005- жылдын 12 -апрелиндеги № 60 Жер кодекси 
2. Кыргыз Республикасынын 2003- жылдын 30 -августтагы № 201 Үй-бүлө кодекси  
3. Кыргыз Республикасынын 2011- жылдын 15 -июлдагы № 101 «Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө» мыйзамы 
4. Кыргыз Республикасынын 2005- жылдын 12 -апрелиндеги № 60 «Жарандык абалдар жөнүндө» 
мыйзамы 
5. Кыргыз Республикасынын 2007- жылдын 5-августундагы № 153 «Мамлекеттик төлөм жөнүндө» 
мыйзамы 
6. Кыргыз Республикасынын 2002 жылдын 30 июлдагы № 133 «Ички миграция жөнүндө» 
мыйзамы  
7.Кыргыз Республикасынын 2007жылдын 21 майдагы № 70  «КР жарандыгы жөнүндө» мыйзамы  
8. Кыргыз Республикасынын 1997 жылдын 21 июлдагы № 57 «Мамлекеттик пенсиялык социалдык 
камсыздандыруу жөнүндө» мыйзамы  
9. Кыргыз Республикасынын 2009 жылдын 9 февралдагы № 43 «Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын аскердик милдеттери, аскердик альтернативдик кызмат жөнүндө» мыйзамы  
10. Кыргыз Республикасынын 1998 жылдын 22 декабрдагы  № 153 «Кыймылсыз мүлккө болгон 
укуктарды жана келишимдерди мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамы  
11.Кыргыз Республикасынын 1999 жылдын 25 марттагы №  «Ичимдик суу жөнүндө» мыйзамы N 
33 
12. Кыргыз Республикасынын 2011 жылдын 15 июлдагы № 101 «Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө» мыйзамы  
13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994 жылдын 18 июлдагы № 521 токтому менен 
бекитилген «Мамлекеттик пошлинанын өлчөмдөрү» 
14. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 20 февралындагы № 128 токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө» жобо  
15. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 3 сентябрда  № 603 токтому менен 
бекитилген «Мамлекеттик кызматтардын бирдиктүү стандарты». 
16. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012 жылдын 10 февралдагы № 85 токтому менен 
бекитилген «аткаруучу бийлик органдары, алардын структуралык бөлүмдөрү жана тийиштүү 
мекемелери тараптан аткарылуучу кызматтардын жалпы тизмеси» 
17. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын 2011 жылдын 21 
июлдагы № 149 буйругу менен бекитилген «Кыргыз Республикасындагы жарандык абалдардын 
актыларын каттоо ирети жөнүндө» жолдомо 
18. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004 жылдын 4 декабрда   № 886 токтому менен 
бекитилген  « Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жери жана жайгашкан жери 
боюнча катоого алуу жана каттоодон чыгаруу иреттери жөнүндө» жобо  
19. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004 жылдын 27 июлда  № 557 токтому менен 
бекитилген  « 2004 жыл үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жөнүндө» 
жобо 
20. Кыргыз Республикасынын Өкмотүнүн 2011 жылдын 20 июндагы № 332 токтому менен 
бекитилген «Кыргыз Республикасынын жарандык паспортун жана жалпы жарандык паспортун 
жасап чыгаруу үчүн документтерди кабыл алуунун тартиби, аларды колго берүү, каттоо, жана 
жекелештирүү жөнүндө» жолдомо) 
21. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 12 январында  № 10 токтому менен 
бекитилген  « пенсияны дайындоо жана эсептөө, пенсиянын бир түрдөн экинчисине өтүү 
жөнүндө» жобо  
22. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 12 январында  № 10 токтому менен 
бекитилген  « пенсияны дайындоо жана эсептөө, пенсиянын бир түрдөн экинчисине өтүү үчүн 
керектүү документтердин тизмеги»  
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23. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011 жылдын 15 февралында  № 49 токтому менен 
бекитилген  Кыймылсыз мүлккө болгон укуктарды, укук чектөөлөрдү жана келишимдерди каттоо 
эрежелери  
24. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 5 февралдагы  № 75 токтому менен 
бекитилген  « Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик каттоо кызматынын кыймылсыз 
мүлккө болгон укукту кадастрлоо жана каттоо департаменти жөнүндө» жобо  
25. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000 жылдын 7 февралындагы  № 67 токтому менен 
бекитилген  жер бөлүштүрүүнун райондук (шаардык) башкармалыктары жана кыймылсыз мүлккө 
болгон укуктарды катто жөнүндө бирдиктүү жобо  
26. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009 жылдын 18 майдагы  № 306 токтому менен 
бекитилген  « Кыргыз Республикасынын жарандарынын альтернативдик кызматты өтөө ирети 
жөнүндө» жобо  
27. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010 жылдын 2 февралында № 59 «Ичимдик сууну 
колдонуучу айылдык коомдук уюмдардын менчигиндеги суу камсыз кылуу системаларын 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине өткөрүп берүүсү жөнүндө»  токтому 
28. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005 жылдын 6 майындагы № 177 токтому менен 
бекитилген «Жер участокторун жеке турак-жай куруу үчүн берүү ирети жөнүндө» жобо 
29. Кыргыз Республикасынын коргоо министринин 2011 жылдын 21 июндагы № 291 буйругу 
менен бекитилген «Республиканын аймактары боюнча бланк продукциясынын баалары. Кыргыз 
Республикасынын комиссариаттары тарабынан жарандарга көрсөтүлгөн кызматтардын баасы.» 
30. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн монополияга каршы саясат жана атаандаштыкты 
өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин 2007  жылдын 27 июндагы буйругу 
31. Орок айыл өкмөтүнүн башкармасы тараптан 2013 жылдын 1 мартта бекилген айыл өкмөтүнүн 
акылуу кызматтарынын баалары 
32. Орок айыл өкмөтүнүн башкармасынын 2013 жылдын 22 апрелдеги № 23 буйругу 
33. «Кудайке-Мүрөк-Суу» Ичүүчү сууну колдонуучу айылдык коомдук уюмунун 2006-жылдын 1-
августтагы чечими   
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