Туруктуу өнүгүү максаттары:
индикаторлордун улуттук деңгээлдеги
көнүктүрүүсү (адаптация) жана мониторинги

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

ТӨМ жана мониторинг үчүн индикаторлор
ТӨМдүн
жетишке
ндик
монитори
нгинин
көрсөткүч
төрү

Максаттар
жана
милдеттер

Каржылоо

71/313 «Статистикалык
комиссиялардын иши»
резолюциясы…

70/1 «Биздин дүйнөнү кайра түзүү»
резолюциясы…

17 максат
169 милдет
232 глобалдуу көрсөткүч
МА жооптуулар (Custodian
agencies)

Эч кимдин эсинен чыкпашы керек:
дезагрегация: киреше, жыныс,
жаш курак, расалык жана
этникалык өзгөчөлүктөр,
миграциялык макам, майыптуулук
фактору жана жашаган жер

Мониторинг жана
отчеттуулук:

Көрсөткүчтөрдү
кайра кароо:
2020, 2025

Улуттук ыктыярдуу
отчеттор
2030-ж. чейин
2 жолу

Расмий статистиканын
фундаменталдык
принциптери
Мета маалыматтар
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ТӨМ маалыматтарынын экосистемалары

Кыймылдат
кыч күчү

Куралдар

•SEIS
•SEEA
•SNA
•FDES
•ESSAT

Кыргыз Республикасында ТӨМ мониторинг
жана отчеттуулук системасын куруунун
этаптары
I
II
III

• Көрсөткүчтөрдү инвентаризациялоо:
• Глобалдуу көрсөткүчтөрдүн бар экендигин аныктоо
• Улуттук көрсөткүчтөрдү-аналогдорду иштеп чыгуу
• Улуттук кошумча көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу

•ТӨМдүн (глобалдуу) милдеттерин жана көрсөткүчтөрүн улуттук тармактык стратегиялык программаларга киргизүү
•ТӨМ мониторинг системасы үчүн маалыматтардын агымынын улуттук системасын түзүү-макулдашуу
•ТӨМ боюнча НСОдо Өнөктөштөрдүн Координациялык Кеңешин түзүү
•Дараметтин күчөтүү

• ТӨМ көрсөткүчтөрү боюнча билим платформаларын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү
• ТӨМ мониторинг жана отчеттуулук системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү
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ТӨМдүн улуттук мониторинг жана отчеттуулук
системасын куруу (1-этап)
11
• Ар бир
министрликте/мекем
еде, УСКда жана
ЭМде РГ түзүү
• ТӨМ максаттары жана
милдеттери боюнча
консультациялар
ТӨМ көрсөткүчтөрүн
институционалдаштыруу

Көрсөткүчтөрдү
инвентаризациялоо
• Глобалдуу көрсөткүчтөрдүн
болушуна инвентаризациялоо
жүргүзүү
• Улуттук көрсөткүчтөрдү аналогдорду иштеп чыгуу
• Кошумча улуттук көрсөткүчтөрдү
иштеп чыгуу

Өлкөдө
көрсөткүчтөрдүн
бар экендигин
аныктоо

•Инвентаризациялоонун
ЖЫЙЫНТЫГЫНЫН
матрицасы

Көрсөткүчтөр боюнча
методологияларды
адаптациялоо боюнча
министрликтерди жана
мекемелерди колдоо
•Консультациялар
УСК/ЭМ/ИИМ

Көрсөткүчтөрдү
инвентаризациялоонун
жыйынтыгын иштеп
чыгуу

•Көрсөткүчтөрдү иштеп
чыгуу үчүн
техникалык/методологиял
ык жардамга болгон
муктаждык
Жаңы
көрсөткүчтөрдү
иштеп чыгууда
муктаждыктарды
аныктоо

•Көрсөткүчтөрдү иштеп
чыгуу үчүн
техникалык/методологиялы
к жардамга болгон
муктаждык
•Көрсөткүчтөрдү иштеп чыгуу
Дараметти
күчөтүүгө болгон үчүн
муктаждыктарды техникалык/методологиялык
аныктоо
жардамга болгон муктаждык

ТӨМ көрсөткүчтөрүн түзүү үчүн статистика
дарамети (потенциалы)
В ожидании
Не представляется возможным
даже с большими усилием

Учурдагы дарамети
(потенциалы)

0
26

Реализуемый с большими
усилиями

80

Легко выполнимо
Доступен на данный момент
Неприменимые

62
34
30

48%

Мамлекеттик программалар боюнча тез комплекстүу баалоосунун кыскача отчету

БЫСТРАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА

ТӨМдүн максаттары менен макулдашылган деңгээли:
Стратегия 2040 (50%) , беш жылдык программа (62%)
Глобалдуу ТӨМ өнүгүүсүнүн мамлекеттик программаларынын
макулдашылышы, %
Strategy 2040

Trust Unity Creation 2018-2022

БКО талдоосу:
- ТӨМ 1 (жакырчылык), ТӨМ 7
(энергетика) жана ТӨМ 9 жана
(инфраструктура и индустриализация)
көбүрөөк макулдашылган

100

1 Poverty

17 Partnership
16 Peaceful and…75

71
58

2 Hunger

75

15 Lands

70

13 Climate change
12 SCP

38

40

60

64

50

6 Water

55
60

11 Cities80
10 Inequality

40
50

7 Energy

80

58
75

100

8 Growth and Jobs
9 Infrastructure and…
88
100

-

ТӨМ 14 океандар боюнча (суунун
астындагы жашоо) өлкөнүн
географиялык жайгашуусунун
артыкчылыгынын жана деңизге
чыгуусунун жоктугу)

5 Gender

44

22

0

ТӨМ 5 (гендердик теңдик жана
аялдардын укуктарын жана
мүмкүчүлүктөрүн кеңейтүү) азыраак
макуллдашылган

490Education

17

14 Oceans

-

62
31

50

ТӨМ 2 (ачкачылыкты жоюу), ТӨМ 4
(билим), ТӨМ 8 (алгылыктуу жумуш жана
экономикалык өсүш) жана ТӨМ 16
(инклюзивдик башкаруу) абдан жакшы
чагылдырылган

3 Health

50

47

-

ТӨМ боюнча мониторинг жана отчеттуулуктун улуттук системасында УСКнын ролу
УЛУТТУК АРТЫКЧЫЛЫКТАР
Улуттук статистика кеңсеси
МИНИСТРЛИК 1

МИНИСТРЛИК 2

Саясаттык
чектер

Саясаттык
чектер

Прогрессти
баалоо

Прогрессти
баалоо

АГЕНТТИК
1
Саясаттык чектер

Мониторингдин
ттематикалык
көрсөткүчтөрү

АГЕНТСТВО
2
Политические
рамки

Тематические
показатели
мониторинга

Маалыматтар /
Метамаалыматтар

МИНИСТРЛИК
3

МИНИСТРЛИК
4

ПолиСаясаттык
чектер

Саясаттык
чектер

Прогрессти
баалоо

Прогрессти
баалоо

ТӨМдүн
индикаторлору

ТӨМ боюнча
отчеттуулуктун
улуттук
системасы
МА темасынын
ичке
специализациясы

МА саясаттык
чектеринин ичке
специализациясы

АГЕНТТИК 3

АГЕНТТИК4

Саясаттык чектер

Саясаттык чектер

Мониторингдин
ттематикалык
көрсөткүчтөрү

Мониторингдин
ттематикалык
көрсөткүчтөрү

Глобалдуу
БУУнун статистика
комиссиясынын
маалыматтар
базасы

ЭЛ АРАЛЫК АГЕНТТИКТЕР
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ТӨМ үчүн эмне керек жана эмнелер
жасалып жатат?
Методология&
Метамаалымат
тар

MICS сурамжылоолору? Каттоо
сурамжылоолору? Мамлекеттик
статистика отчеттуулугунун
формалары

Маалыматтар
Потенциалды
жогорулатуу
Коммуникация

Потенциалды жогорулатуу
боюнча семинарлар жана
тренингдер

ОУП

Маалыматтарды
пайдалануучулар/өндүрүүчүлөр
менен өз ара иш-аракеттер

ТӨМ моинтоирнги боюнча
стратегия даярдоо (ТӨМ
көрсөткүчтөрүнүн
мониторинг системасын
түзүү боюнча ишаракеттердин планы)

ТӨМ мониторингинин
алкагында
пайдалануучулар менен өз
ара иш-аракеттер жөнүндө
коммуникациялык
стратегияны даярдоо

ТӨМ метамаалыматтар
көрсөткүчтөрүнүн
адаптациясы жана иштеп
чыгуу

Таркатуунун улуттук
платформасын түзүү

Маалыматтарды таркатуу
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Ырахмат!
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети

www.stat.kg

