
 
 

 

Тиркеме 
  

2023-жылга статистикалык программа 
 

I. Киришүү 
  

2023-жылга статистикалык программа (мындан ары – Программа) 
«Расмий статистика жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 
ылайык мамлекетти жана коомду расмий статистикалык маалымат 
менен камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.  

Программанын максаты улуттук статистика системасынын ишин 
пландаштыруу, расмий статистиканы жүргүзүүчүлөрдүн ишин 
натыйжалуу координациялоо, респонденттерден жеке маалыматтарды 
чогултуу үчүн укуктук негизди камсыздоо жана мамлекеттик 
органдардан административдик маалыматтарды алууну жөнгө салуу 
болуп саналат. 

Программада төмөнкүлөр камтылган: 
– Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети 

(мындан ары – Улутстатком) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы тарабынан жүргүзүлүүчү расмий статистикалык маалыматтын 
тизмеси; 

– статистикалык иштин бекитилген формулярларынын негизинде 
Улутстатком тарабынан жүргүзүлүүчү статистикалык текшерүүлөр; 

– статистикалык максаттарда колдонулуучу мамлекеттик 
органдардын административдик маалыматтарынын тизмеси; 

– расмий статистика жаатындагы негизги иштеп чыгуулар; 
– Улутстатком жана Кыргыз Республикасынын башка 

мамлекеттик органдары тарабынан иштелип чыккан Туруктуу 
өнүктүрүү максаттарынын көрсөткүчтөрүнүн тизмеси; 

– чарбалык субъекттердин колдонуудагы статистикалык 
регистри жөнүндө маалымат; 

– Улутстаткомдун уюштуруучулук иши жөнүндө маалымат. 
Респонденттерден (жеке, юридикалык жактардан жана үй 

чарбаларынан) алынуучу маалыматтын купуялуулугун камсыз кылуу 
максатында, расмий статистиканы жүргүзүүчүлөр аны статистикалык 
максаттарда гана пайдаланышат жана аны ачыкка чыгаргандыгы үчүн 
Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарына жана укук 
бузуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик 
тартышат. 

Программада төмөнкүдөй терминдер жана алардын 
аныктамалары колдонулат: 

баяндама – Кыргыз Республикасында социалдык-экономикалык, 
демографиялык, экологиялык абалды мүнөздөөчү ыкчам расмий 
статистикалык маалыматты камтыган ар айлык маалыматтык-
аналитикалык статистикалык басылма; 
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статистикалык жыйнак – узак мезгилге экономикадагы, коомдун 
турмушундагы жана ишиндеги процесстердин өнүгүүсүн мүнөздөөчү 
расмий статистикалык маалыматты камтыган маалыматтык сереп 
салынган статистикалык басылма; 

статистикалык маалымдама – бир катар жылдардын 
динамикасында экономикадагы, коомдун турмушундагы жана 
ишиндеги процесстердин өнүгүүсүн мүнөздөөчү маанилүү расмий 
статистикалык маалыматты камтыган маалыматтык сереп салынган 
кыскача статистикалык басылма; 

статистикалык бюллетень – белгилүү бир мезгилге коомдун 
турмушунун жана ишинин белгилүү жаатын мүнөздөөчү расмий 
статистикалык маалыматты камтыган маалыматтык мезгилдүү 
статистикалык басылма; 

экспресс-маалымат – ыкчам маалымдоону талап кылган белгилүү 
бир маселе боюнча ыкчам жана актуалдуу расмий статистикалык 
маалыматты камтыган кыскача маалыматтык мезгилдүү статистикалык 
басылма; 

Евразия экономикалык комиссиясынын (мындан ары – ЕЭК) 
форматтары – ЕЭК тарабынан берилген расмий статистикалык 
маалыматтын формалары (ЕЭК Коллегиясынын 2018-жылдын  
3-декабрындагы № 197 чечими); 

Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин (мындан ары – 
КМШ) схемалары – КМШга мүчө мамлекеттердин улуттук 
статистикалык маалыматтарынын абалын текшерүү жана өнүктүрүү 
боюнча КМШнын Мамлекеттер аралык статистика комитетине 
жөнөтүлүүчү сурамжылоо барактары; 

Open data – Улутстаткомдун сайтында, «Ачык маалыматтар» 
порталында жайгаштырылуучу маалыматтар. 

Статистика органдары тарабынан статистикалык басылма 
түрүндө жарыялануучу расмий статистикалык маалымат 
экономикалык иштин түрлөрү, менчик формалары, аймак, уюштуруу-
укуктук формасы жана  башка түрлөрү боюнча алдын ала, ошондой эле 
такталган маалыматтарды камтыйт. 

Эгерде расмий статистикалык маалыматты чыгаруу мөөнөтү 
ишемби, жекшемби жана майрам күндөрүнө туура келсе, мындай 
маалыматты чыгаруу күнү болуп андан кийинки жумуш күнү 
эсептелет.  
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II. Маалымат булактары 
  

1. Улутстатком тарабынан жүргүзүлгөн статистикалык текшерүүлөр 
  

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

Негизги каражаттардын жана материалдык эмес активдердин статистикасы 
1 6022014 Негизги 

каражаттардын 
жана материалдык 
эмес активдердин  
болушу, курамы 
жана кыймылы 
жөнүндө отчет  
(№ 11-НК) 

Мамлекеттик 
органдар жана 
жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу 
органдары 

Жыл сайын 1-март 

Финансы статистикасы 
2 6163080 Ишкананын 

(уюмдун)  
финансы-чарбалык 
ишинин негизги 
көрсөткүчтөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ФЧИ) 

№ 1-ФЧИ-Микро 
формасы боюнча 

отчет берген  
финансылык жана 

коммерциялык эмес  
уюмдардан жана 

ишканалардан 
тышкары, 

ишканалар, уюмдар 

Жыл сайын 1-мартка чейин 

3 6034081 Ишкананын 
өндүрүштүк иши, 
финансылык 
көрсөткүчтөрү  
жана активдери 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ФИ) 

№ 1-ФЧИ-Микро 
формасы боюнча 

отчет берген  
финансылык жана 

коммерциялык эмес  
уюмдардан жана 

ишканалардан 
тышкары, 

ишканалар, уюмдар 

Жыл сайын 1-мартка чейин 
  

4 6031065 Ишканалардын 
(уюмдардын) өз 
ара 
эсептешүүлөрүнүн 
абалы жөнүндө 
отчет  
(№ 6-Ф) 

№ 1-ФЧИ-Микро 
формасы боюнча 

отчет берген  
финансылык жана 

коммерциялык эмес  
уюмдардан жана 

ишканалардан 
тышкары, 

ишканалар, уюмдар 

Жыл сайын 1-мартка чейин 
  

5 6031102 Финансылык 
каражаттардын 
келип түшүүсү 
жана 
пайдаланылышы 

Коммерциялык эмес 
жана коомдук 

уюмдар 

Жыл сайын, 
жарым 

жылдык 

1-февраль, 
20-июль 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

жөнүндө отчет  
(№ 4-фин 
(коммерциялык 
эмес уюмдар) 

6 6031125 Ишкананын 
(уюмдун) ишинин 
негизги 
финансылык 
көрсөткүчтөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-Ф) 

№ 1-ФЧИ-Микро 
формасы боюнча 

отчет берген  
финансылык жана 

коммерциялык эмес  
уюмдардан жана 

ишканалардан 
тышкары, 

ишканалар, уюмдар 

Квартал 
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 

кийинки айдын 
25ине чейин 

  

7 6162040 Чакан ишкананын 
ишинин негизги 
көрсөткүчтөрү 
жөнүндө отчет 
(№ 1-ФЧИ-Микро) 

Жумушчуларынын 
саны 1ден 9 адамга 
(кошкондо) чейин 

болгон 
коммерциялык 

чакан ишканалар 

Жыл сайын 1-мартка чейин 

8 6162034 Чакан ишкананын 
ишинин негизги 
көрсөткүчтөрү  
жөнүндө отчет  
(№ 1-ФЧИ Микро) 

Жумушчуларынын 
саны 1ден 9 адамга 
(кошкондо) чейин 

болгон 
коммерциялык 

чакан ишканалар  

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 

кийинки айдын 
20сына чейин 

9 6032018 Коммерциялык 
банктын финансы-
экономикалык иши 
жөнүндө отчет  
(№ 1-КБ) 

Коммерциялык 
банктар 

Жыл сайын, 
квартал 
сайын 

20-февралга 
чейин, отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 
20сына чейин 

10 6032024 Улуттук банктын 
финансы- 
экономикалык иши 
жөнүндө отчет  
(№ 1-КРУБ) 

Улуттук банк Жыл сайын, 
квартал 
сайын 

1-апрелге чейин, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 
20сына чейин 

11 6032030 Кредиттик уюмдун 
финансы-
экономикалык иши 
жөнүндө отчет  
(№ 2-Кредит) 

Менчигинин 
түрүнө, баш 

ийүүсүнө жана 
уюштуруу-укуктук 

формасына 
карабастан 

кредиттерди жана 
карыздарды берүүчү 
уюмдар (банктардан  

тышкары) 

Жыл сайын, 
квартал 
сайын 

1-мартка чейин, 
отчеттук 

мезгилден 
 кийинки айдын 

25ине чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

12 6034046 Калкка чакан 
кредит берүү 
жөнүндө жыйынды 
отчет 
(№ 1-Микрокредит) 
  

Баш ийүүсүнө, 
менчигинин түрүнө, 
чарба жүргүзүүнүн 
уюштуруу-укуктук 

формасына 
карабастан калкка 
чакан кредиттерди 
берүүчү банктык 
эмес финансы-

кредиттик уюмдар, 
чакан кредиттик 

компаниялар, 
агенттиктер, башка 

уюмдар 

Жыл сайын, 
квартал 
сайын 

  
  
  

  

25-февралга 
чейин, отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 
20сына чейин 

13 6033012 Камсыздандыруу 
уюмунун иши  
жөнүндө отчет  
(№ 1-КК) 

Лицензиясы бар 
камсыздандыруу  

уюмдары 

Жыл сайын, 
квартал 
сайын 

1-мартка чейин, 
отчеттук 

мезгилден 
 кийинки айдын 
20сына чейин 

14 6033035 Фондулук 
биржанын иши 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ФБ) 

Лицензиясы бар 
фондулук биржалар 

Жыл сайын  1-майга чейин 

15 6033029 Инвестициялык 
фонддун иши 
жөнүндө отчет 
(№ 1-ИФ) 

Лицензиясы бар  
инвестициялык 

фонддор 

Жыл сайын 1-мартка чейин  

16 6034073 Лизинг  
уюмдарынын 
ишинин негизги 
көрсөткүчтөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-лизинг) 

Уюмдар (лизинг 
берүүчүлөр),  

финансы жана/же 
ыкчам 

лизинг жаатында иш 
жүргүзүүчү алардын 

обочолонгон 
бөлүмдөрү 

Жыл сайын 1-мартка чейин  
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

Тышкы жана өз ара соода статистикасы 
17 6152082 Айыл чарба тирүү 

малын жана  
союлган малдын 
продуктуларын  
экспорттоо боюнча 
республиканын чек 
арага жакын  
райондорундагы  
мал базарларын 
текшерүү бланкы 
(№ 10-мал (ТЭИ) 

Айыл чарба тирүү 
малын жана 

союлган малдын 
продуктуларын  

ташып чыгаруучу  
(экспорттоочу) 

чарбалык 
субъекттер 

  

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 

 кийинки айдын 
25ине чейин 

 

 

 

  

18 6151036 Продукцияны 
ташып киргизүү 
жана ташып 
чыгаруу жөнүндө 
отчет  
(№ 1-В) 

Продукцияны  
(товарлардын айрым 

түрлөрүн)  
ташып киргизүүчү 

жана  
ташып чыгаруучу  

чарбалык 
субъекттер 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 

 кийинки айдын 
22сине чейин 

19  6151065 Кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
экспорттоо жана 
импорттоо 
жөнүндө отчет  
(№ 8-ТЭИ (кызмат 
көрсөтүү)  

Чарбалык субъект-
тер, тышкы 

экономикалык  
кызмат 

көрсөтүүлөрдү 
өндүрүүчүлөр жана 

пайдалануучулар 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
15ине чейин 

20 6153041 Евразия 
экономикалык  
бирлигине мүчө 
мамлекеттер менен  
товарлардын өз ара 
соодасы жөнүндө 
отчет  
(№ 1-өз ара соода) 

ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттер менен 

өз ара соода 
жүргүзүүдө 
товарларды  

ташып киргизүүчү 
жана  

ташып чыгаруучу  
чарбалык 

субъекттер 

Ай сайын 
  

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
20сына  
чейин 

21   Кыргыз  
Республикасынын 
Казакстан 
Республикасы 
менен  
Мамлекеттик чек 
арасындагы 
өткөрүү 
пункттарында жеке 

Кыргыз 
Республикасынын 

Казакстан 
Республикасы менен 

Мамлекеттик чек 
арасындагы өткөрүү 
пункттары аркылуу 

товарларды  
ташып киргизүүчү 

Ай сайын Отчеттук айдын 
ичинде,  

Улутстаткомдун  
бекитилген  

графиги боюнча 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

жактарды 
текшерүү  
(анкетанын 
бланкы) 

жана  
ташып чыгаруучу  

жеке жактар 

Баалар жана тарифтер статистикасы 
22 6141032 Өнөр жай  

товарларын жана  
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
өндүрүүчүлөрдүн 
баалары жөнүндө  
отчет (№ 1-өб) 

Өнөр жай  
ишканалары 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 

23 6141173 Продукцияны дүң 
сатуулардын 
баалары жөнүндө  
отчет (№ 1-дб) 

Дүңүнөн сатуучу 
ишканалар 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

22синде 

24 6141053 Темир жол 
транспорту менен 
тонналап жүк 
ташуу боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөргө 
карата тарифтер 
жөнүндө отчет  
(№ 1-темир жол 
тарифтери) 

«Кыргыз  
темир жолу»  

улуттук  
компаниясы»  
мамлекеттик 
 ишканасы 

  

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 

25 6141061 Автомобиль 
транспорту менен 
тонналап жүк 
ташуу боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөргө 
карата тарифтер 
жөнүндө отчет  
(№ 2-автом. 
тарифтер) 

Автотранспорт  
ишканалары 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 

26 6141077 Аба транспорту 
менен тонналап 
жүк ташуу  
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөргө 
карата тарифтер 
жөнүндө отчет  
(№ 4-аба 
тарифтери) 

Авиакомпаниялар Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 



8 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

27 6141144 Уюлдук байланыш 
кызмат 
көрсөтүүлөрүнө 
карата тарифтер 
жөнүндө отчет  
(№ 5-уб) 

Байланыш  
ишканалары 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 

28 6141167 Интернет 
тармагынын 
кызмат көрсөтүү-
лөрүнө карата  
тарифтер жөнүндө 
отчет (№ 7-ит) 

Байланыш 
ишканалары 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 

29 6141204 Телефондук 
байланыш кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн 
тарифтери 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ТБ) 

ААК 
«Кыргызтелеком» 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин 

25инде 

Өнөр жай жана энергетика статистикасы 
30 6060026 Продукцияны жана 

кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
өндүрүү жөнүндө 
отчет (№ 1-Ө  
(мөөнөттүү)1 

Өнөр жай 
продукциясын 

өндүрүүчү 
ишканалар жана 

алардын 
филиалдары 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 

кийинки айдын 
1инде 

31 6060032 Продукцияны жана 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү 
өндүрүү, жүктөп  
жөнөтүү жөнүндө 
отчет (№ 1-Ө) 

Өнөр жай 
продукциясын 

өндүрүүчү 
ишканалар жана 

алардын 
филиалдары 

Жыл сайын 1-март 

32 6064121 Жылуулук  
энергиясын 
өндүрүү жана 
бөлүштүрүү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-Ө 
жылуулук 
мөөнөттүү1) 

Жылуулук 
энергиясын берүүчү  

ишканалар жана  
алардын 

филиалдары,  
уюмдар  

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын  
1инде 

33 6064136 Электр энергиясын 
өндүрүү, берүү 
жана бөлүштүрүү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-Ө-электр 
мөөнөттүү1) 

Электр энергиясын 
өндүрүүчү жана 
бөлүштүрүүчү 

ишканалар жана 
алардын  

филиалдары 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
1инде 

                                                           
1 Мындан ары - ыкчам отчеттук маалыматтар боюнча. 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

34 6060055 Тармактык газды 
бөлүштүрүү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-Ө газ 
мөөнөттүү1) 

Газ түрүндөгү 
отунду ташуучу 

жана бөлүштүрүүчү 
ишканалар 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
1инде 

35 6064165 Жеке ишкерлер 
тарабынан 
продукция өндүрүү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-Ө мөөнөттүү 
(ЖИ) 

Өнөр жай  
продукциясын  

өндүрүүчү  
жеке жактар 

Жыл сайын, 
ай сайын 

 

1-март,  
отчеттук айдын  

23ү  
 

36 6060138 Чийки затты  
пайдалануу  
боюнча өнөр жай 
ишканасынын  
отчету (№ 1-чийки 
зат) 

Айыл чарба  
продукциясын  

кайра иштетүүчү  
ишканалар 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
15ине  
чейин 

37 6060078 Тамекини кайра  
иштетүү жөнүндө 
отчет (№ 1-чийки 
зат (тамеки) 

Тамеки буюмдарын 
өндүрүү боюнча 

 ишканалар 
  

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
5ине чейин 

38 6060084 Кант кызылчасын 
кайра иштетүү 
жөнүндө отчет  
(№ 1-чийки зат 
(кызылча) 

Кант өндүрүү 
 боюнча ишканалар 

Ай сайын 
  

Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
5ине чейин 

39 6060090 Пахтаны кайра 
иштетүү жөнүндө  
отчет (№ 1-чийки 
зат (пахта) 

Пахта буласын 
өндүрүү боюнча  

ишканалар 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
5ине чейин 

40 6062054 Жылуулук электр 
станцияларынын, 
гидроэлектр 
станцияларынын  
жана отканалардын 
ишинин  
техникалык- 
экономикалык 
көрсөткүчтөрү  
жөнүндө отчет 
(№ 6-ЖК) 

«Электр энергиясын 
өндүрүү (иштеп 

чыгуу), аны берүү 
жана бөлүштүрүү», 

 «Буу жана 
кондицияланган аба 

менен камсыздоо 
(жабдуу)» ишинин  

негизги жана 
негизги эмес 

түрлөрү менен 
алектенген 

ишканалар жана 
алардын 

филиалдары 
 

Жыл сайын 1-март 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

41 6064171 Жеке ишкерлер 
тарабынан 
продукцияны 
өндүрүү жөнүндө 
жыйынды отчет  
(№ 1-Ө мөөнөттүү  
(ЖИ-жыйынды) 

Райондук,  
шаардык 

статистика  
органдары 

  
  

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
25ине чейин 

42 6062077 Электр энергиясын 
өндүрүү, 
бөлүштүрүү жана 
керектөө, 
энергетикалык  
жабдуунун курамы 
жөнүндө отчет  
(№ 24-энергетика) 

1. «Электр  
энергиясын өндүрүү 
жана бөлүштүрүү» 

ишинин негизги 
жана негизги эмес 

түрлөрү менен  
 акционердик 

коомдор, ишканалар 
жана алардын 
филиалдары. 

2. «Өнөр жай» 
ишинин негизги 

түрү менен электр 
энергиясын 
керектөөчү  

ишканалар жана 
алардын 

филиалдары 

Жыл сайын 1-март 

43 6052015 Ишкананын 
(уюмдун) 
инновациялык иши 
жөнүндө  
маалыматтар  
(№ 4-инновация) 

Улутстатком 
тарабынан 

 аныкталган тизме 
боюнча  

юридикалык 
жактар, алардын 

обочолонгон 
бөлүмдөрү (чакан 

ишкердик субъект-
теринен тышкары) 

Жыл сайын 1-апрель 

44 6064225 Өнөр жай ишкана-
ларынын ишмер-
дик активдүүлүгүн 
текшерүү (ишкана-
лардын негизги  
чөйрөсү боюнча) 

Өнөр жай  
продукциясын 

өндүрүүчү  
ишканалар жана 

 алардын 
филиалдары 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилдин  

40-күнү 

45 6091073 Отундун запастары 
жөнүндө отчет  
(№ 4 ЖК 
(запастар) 

Чарбалык 
субъекттер 

 (отундун негизги  
керектөөчүлөрү 

жана 
жеткирүүчүлөрү) 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
5ине чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

46 6091268 Отун-энергетика-
лык балансы 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ОЭБ) 

Менчиктин бардык 
түрүндөгү чарбалык  

субъекттер 

Жыл сайын  25-январь  

Айыл чарба статистикасы 
Өсүмдүк өстүрүү статистикасы 

47 6072124 2023-жылдын 
түшүмү үчүн 
себүүнүн 
жыйынтыктары 
жөнүндө отчет  
(№ 4-АЧ) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү  
юридикалык  
жактар; айыл 

өкмөтү (төмөнкү  
категориялар 

боюнча: дыйкан 
(фермердик)  

чарбалар жана  
жеке ишкерлер  
(жеке жактар) 

Жыл сайын 5-июнь 

48 6072147 Түшүм жыйноонун 
күздүк себүүнүн  
жана тоңдурма  
айдоонун жүрүшү 
жөнүндө отчет  
(№ 7-АЧ) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү 
юридикалык 

 жактар; айыл 
өкмөтү (төмөнкү 

категориялар 
 боюнча: дыйкан 

(фермердик) 
чарбалар жана жеке 

ишкерлер 
 (жеке жактар), 

жарандардын жеке 
көмөкчү чарбалары) 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин  

23-күнү 

49 6073112 Жерди 
пайдалануучулар 
боюнча айдоо 
жерлеринин 
болушу жана 
бөлүштүрүлүшү  
жөнүндө маалымат  
(№ 5-АЧ) 

Айыл өкмөтү Жыл сайын 
  

7-июнь 

50 6072213 Бардык жерлерден 
жана сугат  
жерлеринен айыл 
чарба 
өсүмдүктөрүнүн 
түшүмүн жыйноо 
жөнүндө отчет 
(№ 29-АЧ) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү 
юридикалык 

 жактар; айыл 
өкмөтү (төмөнкү 

категориялар 
 боюнча: дыйкан 

(фермердик) 
чарбалар жана жеке 

Жыл сайын 21-ноябрь 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

ишкерлер 
 (жеке жактар), 

жарандардын жеке 
көмөкчү чарбалары) 

51 6072213 Бардык жерлерден 
жана сугат 
жерлеринен айыл 
чарба  
өсүмдүктөрүнүн 
түшүмүн жыйноо  
жөнүндө отчет  
(№ 29-АЧ 
кыскартылган) 

Айыл өкмөтү 
(төмөнкү  

категориялар 
 боюнча: дыйкан 

(фермердик) 
чарбалар жана жеке 

ишкерлер 
 (жеке жактар) 

Жыл сайын 15-ноябрь 

52 6072118 Жазгы 
өсүмдүктөрдү 
себүү жана жазгы-
талаа иштерин 
жүргүзүү жөнүндө 
отчет (№ 3-АЧ) 

Айыл өкмөтү –  
айыл аймактары 

боюнча 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин  

23-күнү 

53 6073135 Корголгон жерден 
түшүм жыйноонун 
жүрүшү жөнүндө 
отчет (№ 12-
корголгон жер) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү 
юридикалык 
жактар, айыл 

өкмөтү (корголгон 
жерге жашылча, 

жемиш, козу карын 
жана көчөттөрдү 

өстүрүү менен 
алектенген ар бир 

чарба боюнча) 

Ай сайын Отчеттук 
 мезгилдин  

27-күнү 

54 6072779 Айыл чарба 
жерлеринин 
мамлекеттик 
фондунун айдоо 
жерлерин 
пайдалануу 
 жөнүндө отчет 
(№ 2-ижара) 

Айыл өкмөтү Жыл сайын 1-июнь 

55 6071976 Айыл чарба  
өндүрүшү менен 
алектенген жеке 
ишкерлердин 
дыйкан 
(фермердик) 
чарбалары жана 

Айыл өкмөтү Жыл сайын 24-май 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

чарбалары боюнча  
айыл чарба 
өсүмдүктөрүн  
айдоо аянттары 
жөнүндө 
маалыматтар  
(№ 2-ДЧ) 

Мал чарба статистикасы 
56 6071066 2022-жылдын 

аягына карата айыл  
жерлеринде  
малды жана үй 
канаттууларын 
үймө-үй эсепке 
алуу (№ 3 малды 
эсепке алуу) 

Айыл өкмөтү 
 

Жыл сайын  10-январга 
чейин 

57 6071119 2022-жылдын 
аягына карата шаар  
жерлеринде  
малды жана үй 
канаттууларын 
эсепке алуу 
боюнча тизме  
(№ 4 малды эсепке 
алуу) 

Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 

органдары 
 

Жыл сайын 10-январга 
чейин 

58 6071120 ___-жылдын 
аягына карата 
малдын эсебин 
контролдук 
текшерүү тизмеси-
акты (№ 5 малды 
эсепке алуу) 

Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдары,     айыл 

өкмөтү 

Жыл сайын 26–30-декабрь 

59 6071082 ___-жылдын 
аягына карата айыл 
аймагы (шаар) 
боюнча малды 
жана үй 
канаттууларды 
эсепке алуунун 
жыйынтыктары  
(№ 6 малды эсепке 
алуу) 

Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдары,     айыл 

өкмөтү 
 

Жыл сайын 12-январь 

60 6071248 2023-жылдын  
1-январына карата 
мал чарбасынын 
абалы жөнүндө 
отчет  

Айыл чарба  
ишин жүргүзүүчү 

юридикалык жактар 

Жыл сайын  12-январь 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

(мамлекеттик жана 
жамааттык  
чарба) (№ 24) 

61 6070131 Айыл чарба  
продукциясын 
сатуу жөнүндө  
отчет (№ 7-сатуу) 

Айыл чарба  
ишин жүргүзүүчү 

юридикалык жактар 

Жыл сайын  4-январь 
 

62 6071225 Мал чарба  
продукциясын 
өндүрүү жана 
төлдөтүү жөнүндө 
отчет (№ 24-АЧ) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү 
юридикалык 

 жактар; айыл 
өкмөтү (төмөнкү 

категориялар 
 боюнча: дыйкан 

(фермердик) 
чарбалар, жеке 

ишкерлер 
 (жеке жактар), 

жарандардын жеке 
көмөкчү чарбалары) 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
5ине чейин 

63 6073081 Дыйкан  
(фермердик)  
чарбаларда жана 
жарандардын жеке 
көмөкчү 
чарбаларында  
мал чарба 
продукциясын 
өндүрүү жөнүндө 
маалыматтар  
(№ 26-АЧ) 

Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдары,     айыл 

өкмөтү 
 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилдин  

25-күнү 

64 6072673 2023-жылдын  
1-декабрына карата 
тоюттарды 
өндүрүү жөнүндө 
отчет (№ 10-АЧ) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү 
юридикалык 

 жактар; айыл 
өкмөтү (төмөнкү 

категориялар 
 боюнча топтомо 

отчет: дыйкан 
(фермердик)  

чарбалар жана жеке 
ишкерлер (жеке 

жактар), 
жарандардын жеке 

көмөкчү чарбалары) 

Жыл сайын Отчеттук  
мезгилдин  
6-декабры 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

65 6073073 Дыйкан 
(фермердик)  
чарбалар жана  
жарандардын жеке 
көмөкчү 
чарбалары  
тарабынан айыл 
чарба 
продукциясын 
сатуунун 
көлөмдөрү  
боюнча 
маалыматтар  
(№ 8-сатуу) 

Айыл өкмөтү Жыл сайын Отчеттук 
мезгилдин  
13-декабры 

66 6070668 Айыл чарба 
продукциясын 
сатуу баалары 
жөнүндө отчет  
(№ 2-баалар) 

Айыл чарба ишин 
жүргүзүүчү 
юридикалык 

 жактар; айыл 
өкмөтү (төмөнкү 

категориялар 
 боюнча: дыйкан 

(фермердик) 
чарбалар жеке 

жактар),  

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 
20сына чейин 

67 6071722 Айыл чарба 
продукциясын 
өндүрүү, өздүк 
наркы жана сатуу 
баалары жөнүндө 
маалыматтар  
(№ 11-с) 

Айыл чарба  
продукциясын 

өндүрүүчү 
юридикалык жактар 

  

Жыл сайын 3-апрель 

68 6071739 Дыйкан 
(фермердик)  
чарбалардын айыл  
чарба 
продукциясын 
өндүрүүгө кеткен 
чыгымдары 
жөнүндө  
маалыматтар (№ 6) 

Айыл өкмөтү Жыл сайын 27-март 

Инвестициялар жана курулуш статистикасы 
69 6081034 Объекттерди, 

негизги фонддорду 
ишке киргизүү 
жана негизги 
капиталга 

Чарбалык 
 субъекттер – 
курулушчулар 

Жыл сайын  Отчеттук  
жылдан кийин  
15-февралда 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

инвестицияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-инвест 
(жылдык) 

70 6081028 Негизги фонддорду 
ишке киргизүү 
жана негизги 
капиталга 
инвестицияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-инвест 
(кыскача) 

Чарбалык  
субъекттер –  

курулушчулар 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
2сине чейин 

71 6080075 Аймактар боюнча 
объекттерди, 
негизги фонддорду 
ишке киргизүү 
жана негизги 
капиталга 
инвестицияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2- инвест 
(аймак) 

Чарбалык  
субъекттер –  

курулушчулар 

Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

  

Отчеттук  
жылдан кийин  
15-февралда,  

отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
2сине чейин 

72 6081057 Объекттерди ишке 
киргизүү жана 
негизги капиталга 
инвестицияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-инвест 
(курулуш) 

Чарбалык  
субъекттер – 

курулушчулар 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
2сине чейин 

73 6082276 
6082269 

  

Объекттерди,  
негизги фонддорду 
ишке киргизүү 
жана  
негизги капиталга 
инвестицияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-инвестиция 
(ЖӨБО) 

Айыл өкмөтү Жыл айын, 
ай сайын 

Отчеттук  
жылдан кийин  
15-февралда,  

отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 
2сине чейин 

74 
 
 
 

6082097 
6082080 

 
  

Подряддык 
иштерди аткаруу 
жөнүндө отчет  
(№ 1-КК (кыскача), 

Подряддык  
курулуш уюмдары 

Жыл сайын, 
ай сайын 

Отчеттук  
жылдан кийин  
20-февралда,  

отчеттук  
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

(№ 1-КС (жылдык) мезгилден  
кийинки айдын 

2сине чейин 
75 6082134 Капиталдык  

курулуш үчүн  
долбоорлоо жана 
инженердик 
изилдөө  
жүргүзүүчү 
уюмдардын 
ишинин негизги 
көрсөткүчтөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 4-КК (жылдык) 

Долбоорлук – 
изилдөө  

уюмдары же 
курулуш 

уюмдарындагы 
долбоорлоо 
бөлүмдөрү 

Жыл сайын  Отчеттук  
жылдан кийин  
20-февралда 

76 6082140 Инвестициялар 
жөнүндө отчет  
(№ 1-инвестиция) 

Бардык ишканалар 
жана уюмдар 

Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

  

1-март, 
 отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
20сына чейин 

77 6082223 Сатылып алынган 
курулуш 
материалдарына, 
буюмдарга, 
конструкцияларга 
карата баалар жана 
курулуш 
машиналарын 
эксплуатациялоого 
жөнүндө отчет  
(№ 9-КК) 

Подряддык 
курулуш уюмдары 

Квартал  
сайын 

  

Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
20сына чейин 

78 6082186 Курулган (кайра 
жабдылган)  
объекттер жөнүндө 
отчет (№ 1-кайра 
жабдуу) 

Объектти курган 
(кайра жабдуучу) 

курулушчу 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден 

 кийинки айдын 
20сына чейин 

79 6082045 
6082039 

Жеке турак 
үйлөрдү ишке 
киргизүү жөнүндө 
отчет (№ 1-ЖТК) 

Мамкурулуштун  
аймактык органдары 

 

Жыл сайын, 
ай сайын  

Отчеттук 
жылдан кийин 

25-январда,  
отчеттук  

мезгилден кийин 
2синде  

Транспорт жана байланыш статистикасы 
Автомобиль транспорту 

80 6111019 Шаардык жана жол 
транспортунун  
иши жөнүндө 
отчет (№ 1-авто) 

Автоишканалар Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын  
3үнө чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

81 6111077 Автоташуулар 
боюнча  
кирешелер жана 
чыгашалар 
жөнүндө отчет  
(№ 5-АХ) 

Автоишканалар Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

  

 1-март, отчеттук  
мезгилден 

кийинки айдын 
18ине чейин 

82 6111157 Автомобиль 
транспортунун 
продукциясы 
жөнүндө отчет  
(№ 65-автом) 

Автоишканалар  Жыл сайын, 
 квартал  

сайын 

1-март,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 

18ине чейин 
Электр транспорту 

83 6112036 Троллейбус 
транспортунун 
кызмат 
көрсөтүүлөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 65-ЭТР) 

Троллейбус 
башкармалыктары,  

өз балансында 
троллейбустары бар 

ишканалар 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
18ине чейин 

84 6112013 Троллейбус 
транспорту 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ЭТР) 

Троллейбус  
башкармалыктары,  

өз балансында  
троллейбустары бар 

ишканалар 

Жыл сайын  25-январь  

Темир жол транспорту 
85 6113142 Каттамдардын 

түрлөрү боюнча 
жүргүнчүлөрдү 
ташуулар жана  
бул ташуулардан 
түшкөн кирешелер  
жөнүндө отчет  
(№ ЦО-22) 

«Кыргыз темир 
жолу» улуттук 

компаниясы» МИ 
  

Жыл сайын, 
ай сайын 

30-январь, 
отчеттук  

мезгилден  
кийинки  

айдын 5инде 

86 6113610 Темир жол 
кыймылдуу  
курамынын иши  
жана аны 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-тем) 

«Кыргыз темир 
жолу» улуттук 

компаниясы» МИ 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 

87 6113372 Жалпы  
пайдалануудагы 
темир жол 
транспортунун  
кирешелери жана 
чыгашалары 
жөнүндө отчет  
(№ 67-тем фин) 

«Кыргыз темир 
жолу» улуттук 

компаниясы» МИ  

Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

1-март,  
отчеттук 

 мезгилден 
 кийинки айдын 

30суна чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

88 6113188 Жол чарбасы 
жөнүндө отчет  
(№ АГО-1) 

«Кыргыз темир 
жолу» улуттук 

компаниясы» МИ 

Жыл сайын  25-январь 

89 6117458 Жүктөрдү, 
жүргүнчүлөрдү 
ташуучу 
вагондордун 
жана темир жолдун 
кыймылдуу  
курамынын 
паркынын 
болушу жөнүндө 
отчет (№ АГО-
(топтомо) (ДСП) 

«Кыргыз темир 
жолу» улуттук 

компаниясы» МИ 

Жыл сайын 1-февраль 

Аба транспорту 
90 6114012 Авиаиштер  

жөнүндө отчет  
(№ 10-ГА) 

Авиакомпаниялар Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 

91 6114058 Аба транспорту 
менен  
жүргүнчүлөрдү 
жана жүктөрдү 
ташуулар 
жөнүндө отчет  
(№ 12-ГА) 

Авиакомпаниялар Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
12сине чейин 

92 6114176 Аба кемелеринин 
паркы жөнүндө 
отчет (№ 32-ГА) 

Авиакомпаниялар Жыл сайын 15-январь 

93 6114271 Авиакомпания-
лардын  
кирешелери жана 
чыгашалары 
жөнүндө отчет  
(№ 67-ГА фин) 

Авиакомпаниялар Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

1-март,  
отчеттук  

мезгилден  
кийинки айдын 

30уна чейин 

94 6114070 Аэропорт аркылуу 
ташуулардын 
көлөмү  
жөнүндө отчет  
№ 16-ГА) 

Аэропорт Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
12сине чейин 

Суу транспорту 
95 6115017 Ички суу 

транспорту  
жөнүндө отчет  
(№ 11-ички суу) 

Суу транспорт 
ишканалары 

Жыл сайын 5-март 

96 6115081 Ички суу  Суу транспорт Ай сайын, Отчеттук  
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

транспортунун 
кызмат 
көрсөтүүлөрү  
жана 
продукциялары 
жөнүндө отчет  
(№ 65-ички суу) 

 ишканалары квартал  
сайын 

мезгилден  
кийинки айдын 

3үнө чейин, 
 отчеттук 
мезгилден 

кийинки айдын 
18ине чейин 

Магистралдык өткөргүч түтүк транспорту 
97 6110066 Магистралдык  

өткөргүч түтүк 
боюнча  
жаратылыш газын 
ташуу жөнүндө 
отчет (№ 1-түтүк) 

Жаратылыш газын 
ташуучу чарбалык  

субъекттер 

Ай сайын Отчеттук 
 мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 

Байланыш статистикасы 
98 6117418 Байланыш кызмат 

көрсөтүүлөрү  
жөнүндө отчет  
(№ 1-байланыш 
кызмат 
көрсөтүүлөрү) 

Юридикалык 
жактар жана 

алардын 
обочолонгон 
бөлүмдөрү, 

экономикалык 
иштин негизги жана 

кошумча түрлөрү 
бар жеке 

ишканалар, почта 
жана курьердик иш, 

байланыш 

Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

15-март,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки  

айдын 30уна 
чейин 

99 6117447 Байланыш кызмат 
көрсөтүүлөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 12-байланыш 
(кызмат 
көрсөтүүлөрү) 

Байланыш 
ишканалары, почта 
жана курьердик иш 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
4үнө чейин 

 Соода жана кызмат көрсөтүү статистикасы 
100 6100010 Сатуулардын 

жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн  
көлөмү жөнүндө 
отчет (№ 1-соода) 

Иштегендердин  
саны 10 жана андан 

ашык 
 адам болгон соода 

ишканалары, 
мейманканалар,  

ресторандар жана 
башка тамак-аш 

ишканалары 

Ай сайын Отчеттук 
 мезгилден 

 кийинки айдын 
1инде 

101 6100659 Базарларда, соода 
борборлорунда 

Бардык базарлар,  
соода борборлору 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
 мезгилден 

 кийинки айдын 
5инде 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

соода 
орундарынын саны 
жөнүндө отчет  
(№ 14-соода) 

102 6103451 
6103445 

Рыноктук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн  
көлөмү жөнүндө 
отчет  
(№ 3 кызмат 
көрсөтүүлөр) 

№ 1-ФЧИ-Микро 
формасы боюнча 

отчет берүүчү  
мамлекеттик 

башкаруу 
ишканаларынан, 

коомдук 
бирикмелерден 

жана чакан 
ишканалардан 

тышкары,  
рыноктук 

кызматтарды 
көрсөтүүчү  

юридикалык жактар  

Жыл сайын, 
ай сайын 

1-март, 
отчеттук 

 мезгилден 
 кийинки айдын 

1инде 
  

103 6103490 Дүң соода сатуу 
көлөмү жөнүндө 
отчет (№ 1-соода 
(дүң) 

Иштегендердин  
саны 10 жана андан 
ашык адам болгон 

дүң соода 
ишканалары 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
1инде 

104 6100151 Базарлардын иши 
жөнүндө отчет  
(№ 12-соода) 

Балансында  
базарлары бар  

бардык чарбалык 
субъекттер 

Жыл сайын  25-январь 

105 6100027 Сатуунун жана 
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
көлөмү жөнүндө 
отчет (№ 1-соода) 

Иштегендердин 
саны 10 жана андан 
ашык адам болгон 
соода ишканалары,  

мейманканалар,  
ресторандар жана 
башка тамак-аш 

ишканалары 

Жыл сайын 3-февраль 

106 6100062 Товарларды сатуу 
жана алардын 
калдыктары 
жөнүндө отчет  
(№ 3-соода) 

Соода ишканалары, 
ресторандар жана 
башка тамак-аш 

ишканалары 

Жыл сайын 3-февраль  

Демографиялык статистика 
107 6132034 Жарандык абалдын 

актыларын каттоо 
ведомосту (№ 97) 

«Түндүк» ВЭӨС 
аркылуу алынуучу 

СӨМ баштапкы 
маалыматтарынын 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
3-күнү 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

электрондук 
базалары 

108  6131016 Айыл калкынын 
жынысы жана жаш 
курагы жөнүндө 
отчет (№ 9-«С» 
Калк) 

Айыл өкмөтү 
 

Жыл сайын  24-январь 
 

Эмгек жана калкты иш менен камсыз кылуу статистикасы 
109 6041017 Эмгек боюнча  

отчет (№ 1-Э) 
  

Ишканалар, 
уюмдар, мекемелер, 
анын ичинде айыл  
чарбалары (саны 9 

адамга чейин болгон 
чакан чарбалардан  

тышкары),  
адамдардын саны  
50 же андан ашык  

болгон дыйкан 
чарбалар 

Ай сайын Отчеттук 
 мезгилден 

 кийинки айдын 
10унда 

110 6042011 Ноябрь айы үчүн  
эсептелген эмгек 
акынын өлчөмү 
боюнча толук  
бир ай 
иштегендердин 
тизмелик 
курамындагы  
кызматкерлердин 
санын бөлүштүрүү  
жөнүндө отчет  
(№ 1-Э формасына 
1-тиркеме)  
(ноябрь үчүн 
айлык) 

Ишканалар,  
уюмдар, мекемелер 

  

Жыл сайын 
  

10-декабрь 

111 6142184 «Иш менен камсыз 
болуу жана  
жумушсуздук»  
боюнча жумушчу 
күчтү тандалма 
текшерүү анкетасы  
(№ 4) 

Үй чарбаларынын 
бюджеттерин жана 

жумушчу күчтү  
интеграцияланган 

тандалма текшерүү 

Квартал  
сайын 

 (1/3 тандоо 
бөлүгү 
боюнча 
айлык) 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
33-күнү 

  

112 6127271 Жаңы түзүлгөн 
жумуш орундары 
жөнүндө отчет 
(№ 1-ЖО) 

Айыл өкмөтү, 
райондук салык  
инспекциялары 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
10уна чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

113 6041023 Эмгек боюнча 
отчет (№ 1-Э) 
 

Ишканалар, 
 мекемелер, уюмдар,  
жамааттык дыйкан 

чарбалар 

Жыл сайын 16-январь 

114 6042092 
 

Мамлекеттик 
башкаруу 
органдарында 
иштеген 
кызматкерлердин 
саны жөнүндө 
отчет (№ 1-МАМ - 
кыскача) 

Мамлекеттик  
башкаруу 
органдары 

Жыл сайын 28-январь 

115 6042071 Жергиликтүү  
өз алдынча 
башкаруу  
органдарында 
иштеген  
кызматкерлердин 
саны жөнүндө 
отчет  
(№ 1-МАМ-Ж) 

Жергиликтүү өз  
алдынча башкаруу 

органдары  
 

Жыл сайын Отчеттук  
жылдан кийин  

20-январь 

116 6042086 Эмгек боюнча  
отчет  
(№ 1-Э-район) 

Башка аймакта  
обочолонгон 
бөлүмдөрү 
бар башкы 
ишканалар 

(филиалдар, 
өкүлчүлүктөр жана 

башкалар)  

Жыл сайын  Отчеттук  
мезгилден кийин 

16-январь  

Үй чарба статистикасы 
117 6142155 Үй чарбасынын  

контролдук 
карталары  
(№ 1 сурамжылоо 
барагы) 

Аймактык  
статистика  
органдары 

Квартал  
сайын 

(1/3 тандоо 
бөлүгү 
боюнча 
айлык) 

Отчеттук 
мезгилден  
кийинки  
33-күнү 

118 6142161 Үй чарбасында 
адамдардын  
социалдык-
демографиялык 
мүнөздөмөлөрү  
(№ 2 сурамжылоо 
барагы) 

Аймактык  
статистика  
органдары 

Ай сайын  
(1/3 тандоо 

бөлүгү 
боюнча) 

3-февраль, 
3-март, 

3-апрель 

119 6142178 Үй чарбасынын 
азык-түлүк 
товарларына 

Аймактык 
 статистика  
органдары 

Квартал  
сайын  

(1/3 тандоо 

Отчеттук 
мезгилден  
кийинки 
 33-күнү 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

болгон  
чыгымдарын  
эсепке алуу 
күндөлүгү  
(№ 3 сурамжылоо 
барагы ) 

бөлүгү 
боюнча 
айлык) 

120 6142184 Иш менен камсыз 
болуу жана  
жумушсуздук  
(№ 4 сурамжылоо 
барагы) 

Аймактык  
статистика  
органдары 

Квартал 
сайын  

(1/3 тандоо 
бөлүгү 
боюнча 
айлык)  

Отчеттук 
мезгилден  
кийинки  
33-күнү 

121 6142190 Үй чарбасынын 
азык-түлүк эмес 
товарларга болгон 
чыгымдарын  
эсепке алуу 
күндөлүгү  
(№ 5 сурамжылоо 
барагы) 

Аймактык  
статистика  
органдары 

Квартал  
сайын  

(1/3 тандоо 
бөлүгү 
боюнча 
айлык)   

Отчеттук 
мезгилден  
кийинки  
 33-күнү 

122 6142209 Үй чарбасынын 
кирешелери жана 
чыгашалары  
(№ 6 сурамжылоо 
барагы) 

Аймактык  
статистика  
органдары 

Квартал  
сайын  

(1/3 тандоо 
бөлүгү 
боюнча 
айлык)   

Отчеттук 
мезгилден  
кийинки  
33-күнү 

123 6142215 Үй чарбасында 
жеке менчик 
мүлктүн жана 
жашоо 
шарттарынын 
болушу  
(№ 7 сурамжылоо 
барагы) 

Аймактык  
статистика  
органдары 

Жыл сайын 
(3 айдын 
ичинде  

1/3 тандоо 
бөлүгү 

боюнча) 

3-сентябрь,  
3-октябрь,  
3-ноябрь 

124   Ысык-Көл 
облусунун 
рекреациялык 
зоналарында 
уюштурулбаган 
туристтерди кабыл 
алуучу үй 
чарбаларын 
текшерүү 

Ысык-Көл облустук 
статистика  

башкармалыгы 
жана шаардык  

статистика 
бөлүмдөрү 

Жыл сайын Октябрь 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

Социалдык статистика 
Турак жай фондунун статистикасы 

125 6121041 Турак жай фонду 
жөнүндө отчет  
(№ 1-турак жай 
фонду) 

Өз балансында 
турак жай фонду 
бар ишканалар,  

уюмдар, мекемелер 
айыл өкмөтү;  

«Кадастр» 
мамлекеттик 
мекемеси –  

жарандарга жеке 
менчик укугунда 
таандык болгон  

турак үйлөр 
жөнүндө 

Жыл сайын  25-январдан  
кечиктирбей 

126 6121093 Мамлекеттик турак 
жай фондунун 
үйлөрүнөн аянтка 
ээ болушкан  
үй-бүлөлөрдүн 
саны жөнүндө 
отчет (№ 4-турак 
жай фонду) 

Жергиликтүү  
мамлекеттик  

администрациялар  

Жыл сайын  20-январь  

127 6121822 Турак жай 
фондунун болушу 
жана аны 
жакшыртуу  
жөнүндө отчет  
(№ 1-турак жай) 

«Кадастр» 
мамлекеттик  
мекемеси – 

жарандарга жеке 
менчик укугунда, 

ошондой эле 
ишканаларга, 

уюмдарга, 
мекемелерге,  

айыл өкмөттөрүнө 
таандык болгон 

турак үйлөр 
жөнүндө 

Жыл сайын  1-февралдан  
кечиктирбей  

Билим берүү жана илим статистикасы 
128 6122023 Окуу жылынын 

башына карата 
орто кесиптик 
билим берүү 
боюнча билим 
берүү 
уюмдарынын (орто 
кесиптик окуу 
жайларынын)  
отчету (№ 2-НК) 

Орто кесиптик 
билим 

берүү уюмдары 

Жыл сайын 1-ноябрь  
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

129 6122035 Окуу жылынын 
башына карата 
жогорку кесиптик 
билим берүү  
уюмдарынын  
(жогорку кесиптик 
окуу жайларынын)  
отчету (№ 3-НК) 

Жогорку кесиптик 
билим берүү 

уюмдары 
  

Жыл сайын 1-ноябрь 

130 6122595 Окуу жылынын 
башына карата 
күндүзгү билим 
берүү  
уюмдарынын  
(мектептер)  
отчету (№ ЖМ-1) 

Жалпы билим  
берүү уюмдары 

 (мектептер) 

Жыл сайын 20-сентябрь 

131 6122632 Окуу жылынын 
башына карата 
жалпы билим 
берүүчү  
мектептердин жана 
башка билим берүү 
уюмдарынын 
окутуусуна  
кирбеген  
балдардын жана  
7–17 жаштагы 
өспүрүмдөрдүн 
саны жөнүндө 
отчет (№ 77) 

Айыл өкмөтү, 
жергиликтүү 
мамлекеттик  

администрациялар 

Жыл сайын 8-октябрь 

132 6050016 Аспирантуранын 
жана  
докторантуранын 
иши жөнүндө  
(№ 1-НК) 

Аспирантуралары 
бар уюмдар, 

мекемелер, жогорку 
окуу жайлары 

Жыл сайын 5-январдан  
кечиктирбей  

133 6122046 Мектепке чейинки 
билим берүү 
уюмдарынын 
отчету (№ 85-К) 

Менчигинин  
түрүнө 

карабастан мектепке 
чейинки билим 
берүү уюмдары 

Жыл сайын  15-январдан  
кечиктирбей 

134 6051010 Ишканалардын 
илимий-
техникалык  
иштердин  
аткарылышы 
жөнүндө отчету  
(№ 1-илим) 

Илимий 
изилдөөлөрдү жана 
иштеп чыгууларды 

аткарган 
юридикалык 

жактар, алардын 
түзүмдүк бөлүмдөрү 

Жыл сайын 25-январь 



27 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

135 6122787 Ата-энесинин  
камкордугусуз 
калган балдар  
менен 
өспүрүмдөрдү 
(тоголок 
жетимдерди) 
аныктоо жана  
жайгаштыруу 
жөнүндө отчет 
(№ 103-РИК) 

Балдарды коргоо 
боюнча ыйгарым 
укуктуу органдын 

аймактык 
бөлүмдөрү 

Жыл сайын 10-январь  

136 6122738 Балдар үйүнүн 
отчету (№ Д-13) 

Балдар үйлөрү,  
менчигинин түрүнө 
карабастан мектеп-

интернаттар 

Жыл сайын 10-февраль 

Маданият статистикасы  
137 6122081 Музейлердин иши 

жөнүндө отчет  
(№ 8-НК) 

Менчигинин түрүнө 
карабастан музейлер  

Жыл сайын 15-январга  
чейин 

138 6122098 Театрлардын иши  
жөнүндө отчет  
(№ 9-НК) 

Менчигинин түрүнө 
карабастан театрлар  

Жыл сайын 17-январь 

139 6122112 Жылдын аягына 
карата маданият 
жана эс алуу 
парктарынын 
(шаар бакчасынын) 
иши жөнүндө  
отчет (№ 11-НК) 

Менчигинин түрүнө 
карабастан 

маданият жана эс 
алуу парктары  

Жыл сайын 15-январь 

140 6122129 Жылдын аягына 
карата концерттик 
иш жөнүндө отчет  
(№ 12-НК) 

Менчигинин түрүнө 
карабастан 
концерттик  
иш менен 

алектенген 
чарбалык 

субъекттер  

Жыл сайын 25-январь 
 

141 6122833 Кино көргөзүүчү 
уюмдардын 
иши жөнүндө  
отчет (№ 1-КИНО) 

Менчигинин түрүнө 
карабастан  

кинофильмдерди 
көрсөтүүгө  

байланыштуу ишти 
жүргүзгөн чарбалык 

субъекттер 

Жыл сайын 1-февраль 



28 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

Саламаттык сактоо жана майыптуулук статистикасы 
142 6123614 Дарылоо-алдын 

алуу уюмдарынын  
тармактары жана 
кадрлары жөнүндө 
отчет  
(№ 1-саламаттык) 

Облустук 
медициналык-

маалымат 
борборлору, 

дарылоо-алдын алуу 
мекемелери бар 

мамлекеттик 
органдар, ССМ 

караштуу 
Электрондук 

саламаттык сактоо 
борбору 

Жыл сайын 26-январь 

143 6123057 Өндүрүштө 
жаракат алуу, 
кесиптик оорулар 
жана аларга  
байланыштуу  
материалдык 
чыгымдар жөнүндө 
отчет (№ 7-ТВН) 

Чарбалык 
 уюштуруу-укуктук 

формасына,  
менчигинин түрүнө, 

баш ийүүсүнө  
карабастан 
ишканалар, 

мекемелер, уюмдар  

Жыл сайын 15-январь 

144 6123620 Ооруканалардын 
койкаларын  
адистештирилиши 
боюнча 
бөлүштүрүү 
жөнүндө отчет 
(№ 2-саламаттык) 

 Дарылоо-алдын 
алуу мекемелери 
бар мамлекеттик 

органдар 

Жыл сайын 26-январь 

145 6123749 Бойдон 
алдыруулар 
жөнүндө отчет  
(№ 13) 

Дарылоо-алдын 
алуу мекемелери 
бар мамлекеттик 

органдар 

Жыл сайын 1-март 

 146 6127227 Калкка социалдык 
кызматтарды жана 
жардамдарды 
көрсөтүүчү 
уюмдардын, 
кризистик  
борборлордун, баш 
калкалоочу 
жайлардын, 
аксакалдар  
сотунун отчету 
(№ 1-КБ) 

Менчигинин түрүнө  
карабастан калкка 

социалдык  
кызматтарды жана 

жардамдарды 
көрсөтүүчү уюмдар, 

кризистик 
борборлор, баш 

калкалоочу жайлар, 
аксакалдар соту  

 

Жыл сайын 25-январь 



29 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

Дене тарбия жана спорт статистикасы 
 147 6042071 Дене тарбия жана 

спорт жөнүндө 
отчет (№1 ДТ) 

Дене тарбия-спорт 
уюмдары, дене 

тарбия жана спорт 
жаатында 

кызматтарды 
көрсөтүүчү 

мекемелер (балдар-
өспүрүмдөр спорт 
мектептери, спорт 

клубдары, 
ассоциациялар, 
 федерациялар, 

союздар), жалпы 
билим берүүчү 

мектептер, 
лицейлер, 

гимназиялар, 
колледждер, 

кесиптик-
техникалык окуу  

жайлары, орто 
кесиптик окуу 

жайлары, жогорку  
окуу жайлары, дене 
тарбия жана спорт 

боюнча иш 
жүргүзүүчү ЖӨБО 

Жыл сайын  25-январь 

 Айлана-чөйрөнүн статистикасы 
148 6125010 Геологиялык 

чалгындоо 
иштеринин  
аткарылышы  
жөнүндө отчет  
(№ 01-ГЧ) 

Геологиялык 
чалгындоо иштерин 

жүргүзгөн  
ишканалар, уюмдар 

Жыл сайын 1-март 

149 6125777 Өзгөчө коргоодогу  
жаратылыш 
аймактары боюнча 
отчет (№ 1-ӨКЖА) 
  

ӨКЖА субъекттери 
(коруктар, 

жаратылыш  
парктары, 

корукчалар  
(комплекстик, 

токой, зоологиялык 
(аңчылык),  

ботаникалык, 
мезгилдик,  

геологиялык), 
ботаникалык 

Жыл сайын 20-март 



30 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

бакчалар, 
дендрологиялык 

парктар, 
зоологиялык 

парктар, 
биосфералык 
аймактар же 
резерваттар, 

трансчек аралык 
ӨКЖА) жана айыл 

өкмөтү (жаратылыш  
эстеликтери) 

150 6125180 Токой чарбасынын 
иши жөнүндө  
отчет (№ 1-ТЧ) 

Токой чарбасы 
жаатында иш 
жүргүзүүчү  

ишканалар жана 
уюмдар (анын 

ичинде ЖӨБО жана 
Мамлекеттик токой 
фондунун жерлерин 
ижарага алуучулар) 

Жыл сайын 25-январь 

151 6125783 Мамлекеттик  
токой фондунун  
аймагында токойду 
пайдалануучулар-
дын иши жөнүндө 
отчет (№ 2-ТЧ 
(Токой  
пайдалануучулар) 

Мамлекеттик токой 
фондунун жана  

жаратылыш 
парктарынын 

 аймагында иш 
жүргүзгөн токой 
пайдалануучулар 

Жыл сайын 25-январь 

 152 6125271 Атмосфералык 
абаны коргоо 
жөнүндө отчет 
(№ 2-ТП (аба) 

Атмосфералык 
абаны булгаган 
стационардык  
булактары бар 

ишканалар, уюмдар 
(белгиленген  

критерийлерге 
ылайык) 

Жыл сайын 20-январь 

 153 6125346 Жаратылышты 
коргоого чыгымдар 
жөнүндө отчет 
(№ 4-OС) 

Жаратылышты  
 коргоо иш-
чараларын 
жүргүзүүчү 
ишканалар,  

уюмдар, мекемелер 

Жыл сайын 25-январь 

 154 6125729 Өндүрүштүк жана 
керектөө  
калдыктарынын 
пайда болушу жана 

Менчигинин түрүнө 
карабастан 

өндүрүштүк жана 
керектөө 

Жыл сайын 30-январь 



31 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

алар менен иштөө 
жөнүндө отчет  
(№ 1-калдыктар) 

калдыктарынын 
пайда болушу жана 
алар менен иштөө 

жаатында иш 
жүргүзгөн бардык  

чарбалык 
субъекттер, 

ошондой эле уулуу 
өнөр жай 

калдыктары пайда 
болгон, сакталган, 

(көмүлгөн) 
колдонулган, 

зыянсыздандырыл-
ган (жок кылынган) 

ишканалар жана 
 уюмдар 

 155 6125731 Өндүрүштүк жана 
керектөө  
калдыктарын  
жайгаштыруу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-калдыктар) 

Иши өндүрүштүк 
жана керектөө 
калдыктарын 

жайгаштыруу менен 
байланышкан 

ишканалар жана 
уюмдар 

Жыл сайын 30-январь 

Турак жай-коммуналдык чарба статистикасы 
156 6121829 Суу түтүгүнүн 

(өзүнчө суу түтүк 
тарамынын) жана 
канализациянын 
(өзүнчө  
канализация  
тарамынын) 
болушу жана 
иштеши жөнүндө 
отчет  
(№ 1-суу канал) 

ЖӨБО, суу менен 
камсыздоо жана 

саркынды сууларды 
чыгаруу системасын 
эксплуатациялоочу  
юридикалык жактар 

Жыл сайын 15-март 

157 6121851 Айыл жерин  
борборлоштурул- 
ган суу менен 
камсыздоо 
жөнүндө отчет  
(№ 1-ичүүчү суу) 

ИСКАКБ жана айыл 
жерин суу менен 

камсыздоочу жана 
саркынды сууларды  

чыгаруучу башка  
мекемелер, уюмдар 

жана ишканалар, 
ошондой эле  

ИСКАКБ жок 
болгон учурда 

Жыл сайын 25-январь 



32 
 

№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

ЖӨБО (айыл 
өкмөтү) 

158 6121331 Шаарларды жана 
калктуу 
конуштарды 
көрктөндүрүү жана 
санитардык 
тазалоо жөнүндө 
отчет  
(№ 1-көрктөндүрүү) 

Шаарларды жана 
калктуу конуштарды 

көрктөндүрүү 
боюнча иш 
жүргүзүүчү  

коммуналдык 
ишканалар 

комбинаттары, 
уюмдар, ошондой 
эле айыл өкмөтү 

жана өзүнүн 
балансында 
мончолору 

(сауналары), атайын 
машиналары бар 
жана шаар жана 

айыл жерлеринде 
тиричилик  

калдыктарын 
чыгаруу же 

механикалашты-
рылган тазалоо 

иштерин аткарган 
ишканалар (атайын 

авточарбалар, 
атайын автобустар, 

жол-
эксплуатациялык 
башкармалыктар 
жана башкалар) 

Жыл сайын 20-февраль 

159 6121816 Мончолордун 
(сауналардын)  
болушу жана 
алардын 
сыйымдуулугу 
жөнүндө отчет  
(№ 1-мончо (сауна) 

Коомдук 
пайдалануудагы 

мончолор 
(сауналар), ошондой 

эле өзүнүн 
балансында  
мончолору 

(сауналары) бар 
ишканалар, уюмдар 
жана айыл өкмөтү 

Жыл сайын 1-февраль 

Туризм статистикасы 
160 

 
 
 

6127087 
 

Туристтик иш 
жөнүндө отчет  
(№ 1-Туризм) 
 

Юридикалык жакты 
түзбөстөн ишкердик 

жүргүзүүчү, 
мейманканалардын 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
10уна чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

жана алар сыяктуу 
жамааттык  

жайгаштыруу 
 каражаттарынын 

жана  
адистештирилген 

жамааттык 
жайгаштыруу  

каражаттарынын  
кызматтарын 

 көрсөтүүчү жеке 
жактарды 
кошкондо, 

ишканалар, уюмдар 
жана мекемелер  

162 6103468 Туристтик 
фирманын  
иши жөнүндө 
отчет  
(№ 1-Турфирма) 

Юридикалык 
жакты түзбөстөн 

ишкердик 
жүргүзүүчү,  
туристтик иш 

жүргүзгөн жеке 
жактарды 
кошкондо, 

ишканалар, уюмдар  
жана мекемелер 
(турфирмалар) 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден 

кийинки айдын 
20cына чейин 

163 6127260 Балдардын ден 
соолугун чыңдоо 
комплекси   
жөнүндө отчет  
(№ 1-БДК) 

Балдардын ден 
соолугун чыңдоо 

комплекстери 
(лагерлер) 

Жыл сайын 2-сентябрь 

164  6127131 Туризм 
чөйрөсүндө иш 
жүргүзүүчү  
чарбалык  
субъекттерди бир 
жолку изилдөө: 
– жай 

мезгилинде; 
– кыш 

мезгилинде 

Аймактык 
статистика  
органдары 

Жылына  
2 жолу 

10-март, 
20-август 

  

165 6154027 Чет өлкөлөргө 
кызматтык иш 
сапарлар  
жөнүндө отчет  
(№ 1-эл аралык) 

Мамлекеттик  
органдар 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
10уна чейин 
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№ 
  

БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Расмий  
статистикалык 

форманын  
аталышы (кыска 

аталышы) 

Маалымат 
чогултуучу 

 респонденттердин 
же интервьюер-

лердин аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык  
маалыматтар-

ды берүү  
мөөнөтү 

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын статистикасы 
166 6170022 Маалыматтык-

коммуникациялык 
технологияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет  
(№ 2-маалымат-
таштыруу) 

Маалыматтык- 
коммуникациялык 
технологияларды 

пайдалануучу  
ишканалар жана 

уюмдар 

Жыл сайын 20-февраль 

167 6125760 Билим берүүдө 
маалыматтык-
коммуникациялык 
технологияларды 
пайдалануу 
жөнүндө отчет    
(№ 3-маалымат- 
таштыруу (билим 
берүү) 

Маалыматтык-
коммуникациялык 
технологияларды 

пайдалануучу 
мектепке чейинки, 

орто, орто жана 
жогорку кесиптик 

билим берүү 
уюмдары  

жана мекемелер 

Жыл сайын  20-февраль 

 
2. Статистикалык максаттар үчүн мамлекеттик органдар тарабынан 

берилүүчү административдик маалыматтар 
  

2.1. Мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлүүчү 
 статистикалык изилдөөлөр 

  
№ БДМК 

боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 
1 6111195 Жол-транспорт кырсыктары 

жөнүндө отчет (№ ЖТК облустар 
боюнча жыйынды отчет) 

Жыл 
сайын, 

квартал  
сайын 

20-январь,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

10уна чейин 
2 6117424 Юридикалык жана жеке 

жактардын автотранспорт 
каражаттарынын болушу жөнүндө 
отчет (№ 5-АЧ) 

Жыл сайын Отчеттук  
мезгилден 
 кийинки  
25-январь 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги 
3 6072101 Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 

үрөндөрүнө болгон муктаждык 
жана болгон үрөн жөнүндө отчет  
(№ 1-АЧ) 

Жылына  
6 жолу 

3-февраль,  
3-март,  

4-апрель,  
4-сентябрь, 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

4-октябрь,  
3-ноябрь 

4 6072160 Айыл чарба техникасынын абалы 
жөнүндө отчет (№ 6-мех) 

Жылына  
2 жолу 

3-март,  
5-июль 

5 6073026 Күйүүчү майдын  келип түшүүсү 
жана болгон май жөнүндө отчет 
(№ 7-мех) 

Жылына  
2 жолу 

3-март,  
5-июль 

6 6072153 Mинералдык жана органикалык 
жер семирткичтердин келип 
түшүүсү жана чачылышы, 
пестициддердин пайдаланылышы 
жөнүндө отчет (№ 9-АЧ) 

Жыл сайын 4-февраль 

7 6073017 Балык уулоочулук жана балык 
өстүрүү жөнүндө отчет  
(№ 28-балык) 

Квартал  
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
10уна чейин 

8 6072070 2023-жылдын 1-январына карата 
Кыргыз Республикасы боюнча 
болгон бардык жерлер жана 
алардын категориялар, 
менчигинин түрлөрү, жерди 
пайдалануучулар жана айдоо  
жерлери боюнча бөлүштүрүлүшү 
жөнүндө отчет (№ 22) 

Жыл сайын 24-май 

9 6072093 2023-жылдын 1-январына карата 
Кыргыз Республикасы 
боюнча болгон бардык сугат 
жерлери 
жана  алардын  категориялар, 
менчигинин түрлөрү, жерди 
пайдалануучулар жана айдоо 
жерлери боюнча бөлүштүрүлүшү 
жөнүндө отчет (№ 22-а) 

Жыл сайын 24-май 

10 6071283 Айыл чарба малынын ылаңдары 
жөнүндө отчет (№ 1 ветеринария 
(жыйынды) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 

11 6073129 Идентификацияланган малдын 
кыймылы жөнүндө отчет  
(№ 2-идентификация) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 

12 6073105 Айыл чарба жаныбарларынын 
кырылуусу жана өлүмү жөнүндө 
отчет (№ 1-малдын кырылуусу) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

13 6127254 Сууну пайдалануунун жалпы 
көрсөткүчтөрү жөнүндө отчет  
(№ 2-ТП Суу чарбасы (жыйынды) 

Жыл сайын 3-апрель 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 
14 6152024 Бажы органынын иши жөнүндө 

отчет (№ 2 бажы) 
Квартал 
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

 кийинки айдын 
25ине чейин 

15 6152076 Бажылык укук бузуулардын 
объекттери болуп саналган 
конфискацияланган товарлар жана 
жүктөр жөнүндө отчет (№ 2-
тиркеме-бажы) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
25ине чейин 

16 6152047 Бажы төлөмдөрү жөнүндө отчет 
(№ 4-бажы) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
25ине чейин 

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги 
17 6034098 Мамлекеттик ишканалардын жана 

объекттердин банкроттугу жана 
жоюлушу боюнча негизги 
көрсөткүчтөр жөнүндө отчет  
(№ 2-банкроттук жыйынды) 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

20-январь,  
отчеттук  

мезгилден  
кийинки айдын 
20cына чейин 

18 6034023 Акцияларды чыгаруунун жана 
жайгаштыруунун жыйынтыктары 
жөнүндө отчет (№ 1-эмиссия 
жыйынды) 

Жыл сайын 25-март 

19 6161618 Мамлекеттик мүлктү 
менчиктештирүүнүн натыйжалары 
жөнүндө жыйынды отчет  
(№ 2-менчиктештирүү жыйынды) 

Жыл  
сайын, 
квартал 
сайын 

20-январь,  
отчеттук  

мезгилден  
кийинки айдын 
20cына чейин 

20  Киреше салыгы, мамлекеттик 
социалдык камсыздандыруу 
каражаттары жана эмгек 
мамилелери боюнча отчет  
(FORM STI-161) 

Ай сайын 
 

Отчеттук  
мезгилден 

кийинки айдын 
20сына чейин 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 
21 6126305 Өрт боюнча отчет (№ 1-ӨО) Жыл сайын 10-март 
22 6121868 Өзгөчө кырдаалдардан 

келтирилген зыяндар жөнүндө 
отчет (№ 1- ӨК) 

Жыл сайын 20-февралга 
чейин  

 
23 6121845 Метеорологиялык байкоолор 

жөнүндө отчет (№1-Гидромет) 
Жыл сайын 25-апрель 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 
24 6116028 Жалпы пайдалануудагы  

автомобиль жолдору жана 
алардагы курулмалар жөнүндө 
отчет  (№ 41-шос (жол) 
(ДСП) облустар боюнча 
жыйынды отчет 

Жыл сайын 1-март 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жана медициналык 
мекемелери бар башка министрликтер, ведомстволор, облустар жана райондор 

боюнча жыйынды отчет 
25 6123815 Жеке медициналык практика 

менен алектенген уюмдардын 
жана жактардын иши  жөнүндө 
отчет (№ 11) 

Жыл сайын 10-март 

26 6123672 Эмдөө иштеринин абалы жана 
жугуштуу ооруларга каршы 
эмделген адамдардын 
контингенттери жөнүндө отчет  
(№ 5) 

Жыл сайын 3-март 

27 6123666 АИВ менен жашаган адамдар 
жөнүндө отчет (№ 4) 

Жыл сайын 1-март 

28 6124200 Зомбулукка (анын ичинде 
кыйноолорго) кабылган, 
медициналык жардам алуу үчүн 
саламаттык сактоо уюмдарына 
кайрылган адамдар жөнүндө отчет 
(№ 16) 

Жыл сайын 1-март 

29 6123123 Оорулар жана профилактикалык 
иштер жөнүндө отчет  (№ 12) 

Жыл сайын 14-март 

30 6123749 Бойдон алдыруулар жөнүндө 
отчет (№ 13) 

Жыл сайын 1-март 

31 6123651 Жугуштуу жана мите оорулары 
жөнүндө отчет (№ 1) 

Жыл  
сайын, 

ай сайын 

8-январь,  
отчеттук  

мезгилден  
кийинки айдын 

8ине чейин 
32 6123784 Медициналык кадрлар жөнүндө 

отчет (№ 17) 
Жыл сайын 1-март 

33 6123206 Балдар үйүнүн отчету (№ 6) Жыл сайын 3-март 
34 6123695 Активдүү туберкулез 

оорулары жөнүндө отчет (№ 8) 
Жыл сайын 15-апрель 

35 6123146 Стационардын  иши жөнүндө 
отчет (№ 14) 

Жыл сайын 5-март 

36 6123101 Оорулардын алдын алуу жана 
мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык көзөмөл  

Жыл сайын 7-март 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

борборунун (дезинфекциялоо 
станциясы) иши жөнүндө отчет 
(№ 18) 

37 6123689 Залалдуу шишик оорулары 
жөнүндө отчет (№ 7) 

Жыл сайын 25-февраль 

38 6123716 Психикалык жана наркологиялык 
бузулуулар жөнүндө отчет  
(№ 10) 

Жыл сайын 22-февраль 

39 6123703 Жыныстык жол менен жугуучу 
инфекциялар, микоз жана котур 
оорулары жөнүндө отчет  
(№ 9) 

Жыл сайын 25-февраль 

Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция 
министрлиги 

40 6124016 Карыларды жана майыптарды 
тейлөөчү интернат үйлөрүнүн 
болушу жөнүндө жыйынды 
отчет (№ 1-собес) 

Жыл сайын 24-март 

41 6124022 «Үй-бүлөгө көмөк» –16 жашка 
чейинки балдары бар муктаж  
болгон жарандарга (үй-бүлөлөргө) 
бир жолку айлык жөлөкпулду –
жана айлык социалдык 
жөлөкпулдарды төлөө жана 
керектөө суммасы жөнүндө 
топтомо отчет  
(№ 2-собес мамжөлөкпул) 

Жыл сайын 24-март 

42 6127150 «Үй-бүлөгө көмөк» – 16 жашка 
чейинки балдары бар муктаж  
болгон жарандарга (үй-
бүлөлөргө) ай сайын жөлөкпулду 
алуучулар жана аларга 
дайындалган ай сайынкы 
жөлөкпулдардын орточо өлчөмү 
жөнүндө жыйынды отчет  
(№ 2-собес формасына  
№ 1 тиркеме (мамжөлөкпул) 

Жыл сайын 24-март 

43 6127167 Ай сайын социалдык 
жөлөкпулдарды алуучулар 
жана аларга дайындалган ай 
сайынкы жөлөкпулдардын орточо 
өлчөмү жөнүндө жыйынды отчет 
(№ 2-собес формасына № 2 
тиркеме (мамжөлөкпул) 

Жыл сайын 24-март 

44 6043089 Качкындар жөнүндө отчет  
(К-качкындар) 

Жыл сайын 20-январь 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

45 6043051 
 

Эмгек миграциясы жөнүндө отчет  
(М (эмгек миграциясы) 

Жыл сайын Отчеттук  
мезгилден   
кийинки  

25-январь 
46 6123850 МСЭ комиссиясынын балдарды 

күбөлөндүрүүсү жөнүндө отчет 
(№7-Б (балдар майыптыгы)  

Жыл сайын 11-февраль 

47 6124074 Республикалык медициналык- 
социалдык экспертиза борборунун 
отчету (№ 7-А) 

Жыл сайын 11-февраль 

48 6124097 МСЭ комиссиясынын чоңдорду 
күбөлөндүрүүсү жөнүндө отчет  
(№ 7- (майыптык) 

Жыл сайын 11-февраль 

49 6043022 Калктын ишке орношуусу жана иш 
менен камсыз болуусу жөнүндө 
отчет  
(1-И иш менен камсыз кылуу – 
жылдык, кварталдык, айлык) 

Жыл сайын,  
квартал 
сайын,  

ай сайын 

Отчеттук  
мезгилден   

кийин 25инде, 
отчеттук 

мезгилден   
кийин 7синде 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты 
министрлиги 

50 6122810 Жалпыга жеткиликтүү болгон 
китепканалардын жыйынды 
отчету (№ 6- Китепкана) 

Жыл сайын 22-март 

51 6122827 Клуб тибиндеги маданият 
мекемелеринин жыйынды отчету 
(№ 7-Клубдар) 

Жыл сайын 22-март 

52 6122075 Маданият системасындагы 
балдардын музыкалык, көркөм 
жана искусство мектептеринин 
жыйынды отчету (№ 1 БММ 
(жыйынды) 

Жыл сайын 20-октябрь 

53 6122916 Тарыхтын жана маданияттын 
кыймылсыз эстеликтери жөнүндө 
отчет (№ 1-ТМЭО) 

Жыл сайын 1-март 

54 6122891 Басма продукциясы жөнүндө 
жыйынды отчет  
(№ 1-Басма (топтомо) 

Жыл сайын 2-апрель 

55 6122718 Балдардын мектептен тышкаркы 
мекемелеринин жыйынды отчету  
(№ 1-МТМ (топтомо) 

Жыл сайын 4-апрель 

56 6122135 Цирк иши  жөнүндө отчет 
(№ 13-НК) 

Жыл сайын 17-январь 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 
57 6122718 Балдардын мектептен тышкаркы  

мекемелеринин жыйынды отчету 
(№ 1-МТМ (топтомо)   

Жыл сайын 
  

4-апрель 

58 6122744 Окуу жылынын башына карата 
кечки (сменалык) жалпы билим 
берүү уюмдарынын 
(мектептердин) жыйынды отчету  
(№ КТ-1) 

Жыл сайын 15-ноябрь 

59 6122684 Окуу жылынын башына карата 
ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген балдар үчүн мектептер 
жана санаториялык мектеп-
интернаттар жөнүндө отчет  
(№ Б-9) 

Жыл сайын 27-октябрь 

60 6044033 Жыл ичинде башталгыч кесиптик 
билим берүү уюмдарынын 
(кесиптик лицейлердин (окуу 
жайларынын) саны, уюмдардагы 
(кесиптик лицейлердеги (окуу 
жайларындагы) окуучулардын 
болушу жана контингентинин 
кыймылы жөнүндө жыйынды 
отчет (№ 1 (кесип. тех.)   

Жыл сайын 25-февраль 

61 6044033 
 

Кесиптер боюнча башталгыч 
кесиптик билим берүү 
уюмдарынын (кесиптик 
лицейлердин (окуу жайларынын) 
окуучуларынын саны жөнүндө 
отчет (№ 1 (кесип. тех.) 
формасынын тиркемесине № 1 
таблица) 

Жыл сайын 25-февраль 

62 6044072 Кесиптер боюнча башталгыч 
кесиптик билим берүү уюмдарын  
(кесиптик лицейлерди  
(окуу жайларын) бүтүргөн 
окуучулардын саны жөнүндө 
жыйынды отчет (№ 5 (кесип. тех.)  

Жыл сайын 25-февраль 

63 6044091 Башталгыч кесиптик билим берүү 
уюмдарынын жетектөөчү жана 
инженердик-педагогикалык   
кызматкерлеринин саны, курамы 
жана кыймылы жөнүндө жыйынды 
отчет (№ 20 (кесип. тех.) 

Жыл сайын 25-февраль 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу 
Байланыш тармагында жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча кызматы 

64 6103481 Почта байланышынын 
кызматтары жөнүндө маалыматтар 
(№ 12 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

65 6103110 Шаар аралык жана эл аралык 
телефон байланышынын 
техникалык каражаттары жөнүндө 
маалыматтар (№ 15 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

66 6103103 Шаардык телефон байланышынын 
техникалык каражаттары жөнүндө 
маалыматтар (№ 16 Ком (ШТБ) 

Жыл сайын 25-апрель 

67 6103133 Айылдык телефон байланышынын 
техникалык каражаттары жөнүндө 
маалыматтар (№ 17 Ком (АТБ) 

Жыл сайын 25-апрель 

68 6103153 Телеграф байланышынын 
техникалык каражаттары жөнүндө 
маалыматтар (№ 19 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

69 6103165 Маалыматтарды берүүнүн жана 
телематикалык кызматтардын 
кызмат көрсөтүүлөрү жөнүндө 
маалыматтар (№ 20 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель  

70 6103177 Телекөрсөтүү, радио уктуруу жана  
радиобайланыштын техникалык 
каражаттары жөнүндө 
маалыматтар (№ 22 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

71 6103107 Кыймылдуу электр байланыш 
тармактары жөнүндө маалыматтар  
(№ 23 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

72 6103173 Спутник байланышынын жана 
уктуруунун техникалык 
каражаттары жөнүндө 
маалыматтар  
(№ 24 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

73 6103133 Электр байланыш тармактарында 
алмашуу жөнүндө маалыматтар  
(№ 31 Ком) 

Жыл сайын 25-апрель 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу  
Жазаларды аткаруу кызматы 

74 6126682 Түзөтүү колонияларынын саны, 
соттолгондордун саны, кыймылы 
жана курамы жөнүндө отчет  
(№ 8-ИТУ) 

Жыл сайын 20-февраль 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу  
Пробация департаменти 

75 6126877 Пробациялык көзөмөлдө турган 
кардарлардын саны жөнүндө отчет 
(№ 1-пробация) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 5и 

76 6126883 Үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 
пробациялык көзөмөлдүн 
кардарларынын саны жөнүндө 
отчет (№ 2-пробация) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 
5ине чейин 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы 
77 6126015 Кылмыштуулуктун абалы 

жөнүндө отчет (№ 1-ВЦП) 
Ай сайын Отчеттук  

мезгилден  
кийинки айдын 

15ине чейин 
78 6126021 

  
Укук коргоо органдарынын 
кылмыштарды ачуу боюнча 
ишинин жыйынтыктары жөнүндө 
отчет (№ 2-ВЦ) 

Ай сайын Отчеттук  
мезгилден  

кийинки айдын 
15ине чейин 

79 6126073 Тергөө иштери жөнүндө отчет  
(№ 1-Е) 

Жарым 
жылдык 

25-январь,  
25-июль 

80 6126050 Прокурордун иши жөнүндө отчет 
(№ П) 

Жарым 
жылдык 

25-январь,  
25-июль 

81 6126146 Кылмыш-жаза кодексинин 
беренелери боюнча жасалган 
кылмыштар жөнүндө отчет (№ 4) 

Жыл сайын 25-январь  

Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык 
көзөмөл министрлиги 

82 5125323 Айлана-чөйрөнү коргоону жана 
жаратылыш ресурстарын 
сарамжалдуу пайдаланууну 
мамлекеттик контролдоо жөнүндө 
отчет (№ 1-Жаратылышты коргоо) 

Жыл сайын Отчеттук  
мезгилден  
кийинки 

 айдын 30у   

83 6125145 Аңчылык чарбасынын отчету  
(№ 2-ТП-Аңчылык) 

Жыл сайын 1-марттан  
кеч эмес 

84 6125352 Жерди рекультивациялоо, 
кыртыштын күрдүү катмарын алуу 
жана пайдалануу жөнүндө отчет  
(№ 2-ТП-Рекультивация) 

Жыл сайын 15-март 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Соту 
85 6122997 Кылмыш жоопкерчилигине жана 

кылмыш-жаза чараларына 
тартылгандардын саны жөнүндө 
отчет  
(№ УД-00-1а) 

Жыл сайын 22-март 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

86 6123011 Кылмыш иштерин кароо боюнча 
биринчи инстанциядагы соттордун 
иши жөнүндө отчет (№ УД-01-1а) 

Жыл сайын 22-март 

87 6122974 Жарандык иштерди кароо боюнча 
соттордун иши жөнүндө отчет  
(№ ГД-01-2а) 

Жыл сайын 22-март 

88 6123079 Үй-бүлөлүк 
зомбулук менен байланышкан  
кылмыш иштерин кароо боюнча 
биринчи инстанциядагы соттордун 
иши жөнүндө отчет (№ УД-СН-1а) 

Жыл сайын 22-март 

89 6123105 Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган 
адамдар жөнүндө отчет  
(№ СМ-СН-1а) 

Жыл сайын 22-март 

90 6123117 Үй-бүлөлүк зомбулуктан 
жабыркаган адамдар жөнүндө 
отчет (№ СМ-СН-1б) 

Жыл сайын 22-март 

91 6123028 Балдар тарабынан жасалган 
кылмыш иштерин кароо боюнча 
биринчи инстанциядагы соттордун 
иши жөнүндө отчет (№ УД-01-1г)  

Жыл сайын 22-март 

92 6123051 Өмүр бою эркиндигинен 
ажыратууга соттолгондордун саны 
боюнча биринчи инстанциядагы 
соттордун иши жөнүндө отчет  
(№ УД-01-1в) 

Жыл сайын 22-март 

93 6126156 Мамлекетке зыян келтирүү менен 
байланышкан кылмыш иштерин 
кароо боюнча биринчи 
инстанциядагы соттордун иши 
жөнүндө отчет (№ УД-01-1б) 

Жыл сайын 22-март 

94 6126156 Укук бузуулар жөнүндө иштерди 
кароо боюнча биринчи 
инстанциядагы соттордун иши 
жөнүндө отчет  
(№ Пн-01-5а) 

Жыл сайын 22-март 

95 6123005 Кылмыш жоопкерчилигине жана 
кылмыш-жаза чараларына 
тартылган балдардын саны 
жөнүндө отчет 
(№ УД-00-1аб) 

Жыл сайын 22-март 

Кыргыз Республикасынын Министлер Кабинетине караштуу  
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 

96 6124045 Пенсионерлердин саны жана 
аларга дайындалган айлык 

Жыл сайын 24-март 
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№ БДМК 
боюнча 
форма-

нын  
коду 

Статистикалык форманын 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Баштапкы 
статистикалык 

маалыматтарды 
берүү мөөнөтү 

пенсиялардын суммалары 
жөнүндө отчет (№ 94-соц) 

97 6127055 Үстөктөрдү, компенсацияларды 
алуучу пенсионерлердин саны 
жана алардын орточо өлчөмдөрү 
жөнүндө отчет  
(№ 94-соц формага № 1 тиркеме) 

Жыл сайын 24-март 

98 6124051 Майыптардын жана жеңилдик 
алган пенсионерлердин саны 
жөнүндө отчет  
(№ 94-соц формага № 2 тиркеме) 

Жыл сайын 24-март 

«Кыргызстан» топтоочу пенсиялык фонду 
99 1227178 Министрликтердин жана 

ведомстволордун пенсиялык 
органдарынын каттоосунда турган  
пенсионерлердин саны жана 
аларга дайындалган жеке 
пенсиялардын жана 
жөлөкпулдардын суммалары 
жөнүндө отчет (№ 1-НФ) 

Жыл сайын 14-март 

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы  
100 6042222 Диний уюмдар жөнүндө отчет  

(№ 1-дин) 
Жыл сайын 20-февраль 

Пенсия менен камсыздоочу мамлекеттик органдар 
101 6124068 Топтоочу пенсиялык фонддун 

каттоосунда турган 
пенсионерлердин саны жана 
аларга дайындалган жеке 
пенсиялардын жана 
жөлөкпулдардын суммалары 
жөнүндө отчет 
 (№ 94-соц аскердик кызмат) 

Жыл сайын 24-март 
  

 
2.2. Мамлекеттик органдар тарабынан түзүлүүчү статистикалык маалымат 

  
№ Статистикалык маалыматтын аталышы Мезгилдүүлүгү 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 
1 Мамлекеттик, республикалык жана жергиликтүү 

бюджеттердин беренелер боюнча аткарылышы жөнүндө 
Жыл сайын, 

ай сайын 
2 Мамлекеттик инвестициялардын бюджетинин 

аткарылышы жөнүндө  
(Мамлекеттик инвестициялар программасы) 

Жыл сайын, 
квартал сайын 

3 Мамлекеттик карыз (түзүмү, тейлөө, кредиттик 
каражаттарды өздөштүрүү) 

Ай сайын 
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№ Статистикалык маалыматтын аталышы Мезгилдүүлүгү 
Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги 

4 Мамлекеттик мүлктү түрлөрү жана облустар боюнча 
инвентаризациялоо жөнүндө маалыматтар 

Жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу  
Мамлекеттик салык кызматы 

5 Салык төлөөчүлөргө ишкердик жүргүзүү үчүн берилген 
ыктыярдуу жана милдеттүү патенттер жөнүндө 
маалыматтар 

Квартал сайын 

6 Салык төлөөчүлөрдүн товарларды ташып келүү, кыйыр 
салыктарды төлөө, чарбалык субъекттер боюнча ташылып 
келүүчү товарлардын көлөмү жөнүндө арыздарына 
ылайык ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин аймагынан Кыргыз 
Республикасынын аймагына товарларды ташып келүүчү 
салык төлөөчүлөр жөнүндө маалымат 

Квартал сайын 

7 Салык төлөөчүлөрдүн товарларды ташып чыгуу, кыйыр 
салыктарды төлөө жана чарбалык субъекттер 
боюнча ташылып келүүчү товарлардын көлөмү жөнүндө  
ырасталган арыздарына ылайык Кыргыз 
Республикасынын аймагынан ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттердин аймагына товарларды ташып чыгуучу 
салык төлөөчүлөр жөнүндө маалымат 

Квартал сайын 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу  
Мамлекеттик бажы кызматы 

8 Товарлардын декларацияларынын маалымат базасы Ай сайын 
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 

9 Үй-бүлөлүк зомбулук учурлары боюнча аналитикалык 
жазуу 

Квартал сайын 

10 ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден республикага жеке адамдар 
тарабынан ташылып келген транспорт каражаттарын 
алгачкы каттоо жөнүндө маалымат берүү (транспорттун 
түрлөрү боюнча) 

Квартал сайын 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги 
11 Жерлердин бар экендиги жана аларды категориялар, 

менчик ээлери, жерди пайдалануучулар, жерлер жана 
аймактар боюнча бөлүштүрүлүшү жөнүндө маалыматтар: 
– бардык  жерлер; 
– сугат жерлер 

Жыл сайын 

12 ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден контролдо турган жүктөрдү 
ташып келүү жөнүндө, ошондой эле аларды ЕАЭБге  
мүчө мамлекеттерге ташып чыгуу жөнүндө маалымат 
берүү 

Квартал сайын 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги 
13 Бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча саламаттык 

сактоо системасында бирдиктүү берене менен 
берилген чыгымдар (2216-берене) 

Жыл сайын 

14 Гуманитардык жүктөр жөнүндө отчет Жыл сайын 
15 ММКФнын бюджеттик чыгымдарынын аткарылышы 

жөнүндө 
Жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги 
16 Почталык акча которуулар («Кыргыз почтасы» ААК) Квартал сайын 
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№ Статистикалык маалыматтын аталышы Мезгилдүүлүгү 
17 Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү 

мамлекеттик реестринен маалымат берүү 
Жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин  
Чек ара кызматы 

18 Мамлекеттик чек арадагы өткөрүү пункттары аркылуу 
Кыргыз Республикасына (нан) келген (кеткен) адамдар 
жөнүндө маалымат, сапарларынын максаттары боюнча 

Жыл сайын, 
жарым жылдык, 
квартал сайын 

Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык 
көзөмөл министрлиги 

19 Жаратылышты коргоо иш-чараларына сарптоолор Жыл сайын 
20 Жапайы жаныбарларды коргоо жана көбөйтүү Жыл сайын 
21 Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын 

сарамжалдуу пайдалануу жаатындагы мамлекеттик 
контролдун натыйжалары 

Жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 
22 Байкоо маалыматтары: 

– Кыргыз Республикасынын 5 шаары боюнча булгоочу 
заттардын түрлөрү боюнча; 
– метеостанциялар боюнча метеорологиялык байкоолор 
жөнүндө; 
– айлар боюнча (жаан-чачындын көлөмү жана абанын 
температурасы) 

Жыл сайын 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 
23 Улуттук валютанын курстары Жыл сайын, 

квартал сайын, 
ай сайын 

24 Акчаны жүгүртүүгө чыгаруу (алып коюу) жөнүндө 
маалымат 

Ай сайын 

25 Акча агрегаттары жөнүндө маалымат Ай сайын 
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 
26 Кыргыз Республикасынын Министлер Кабинетине 

караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
консолидацияланган балансы 

Жыл сайын 

27 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине 
караштуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
бюджетинин аткарылышы жөнүндө 

Жыл сайын, 
квартал сайын 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура,  
курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги 

28 Жалпы республика боюнча курулуштагы 
баалардын индекстеринин эсеби 

Квартал сайын 

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы 
29 Диний уюмдардын жана диний багыттагы объекттердин 

саны жөнүндө маалыматтар 
Жыл сайын 
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III. Расмий статистика 
1. Улутстатком тарабынан түзүлгөн расмий статистикалык маалымат 

1.1. Статистикалык басылмалар 
1.1.1. Комплекстүү статистикалык басылмалар 

№ Статистикалык  
басылманын аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Чыгуу мөөнөтү 
(мезгили, датасы 

же отчеттук 
мезгилден кийин 

кайсы күнү ) 

Берүү формасы 

1 Кыргыз Республикасынын 
социалдык-экономикалык 
өнүгүүсүнүн негизги  
көрсөткүчтөрү жөнүндө 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 
12сине чейин 

Экспресс-
маалымат, 

пресс-релиз 

2 Кыргыз Республикасынын 
социалдык-экономикалык 
абалы 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 

кийинки айдын 
22сине чейин 

Жарыялоо 

3 «Кыргызстан»  кыскача  
статистикалык 
маалымдамасы 

Жыл сайын Апрель Статистикалык 
жыйнак 

4 Кыргызстан цифраларда Жыл сайын Июль Статистикалык 
жыйнак 

5 Кыргыз Республикасынын 
ар жылдык статистикалык 
жыйнагы 

Жыл сайын Декабрь Статистикалык 
жыйнак 

6 Кыргыз Республикасынын 
улуттук эсептери 

Жыл сайын Декабрь Статистикалык 
жыйнак 

7 Кыргыз 
Республикасындагы 
чакан жана орто ишкердик 

Жыл сайын Октябрь 
  

Статистикалык 
жыйнак 

8 Кыргыз 
Республикасындагы чет 
өлкөлүк инвестициялары 
бар ишканалардын 
иштери 

Жыл сайын Октябрь Статистикалык 
жыйнак 

9   Кыргыз Республикасында 
аялдар жана эркектер 

Жыл сайын Ноябрь Статистикалык 
жыйнак 

10   Кыргыз Республикасында 
айлана-чөйрөнү коргоо 

Жыл сайын Октябрь Статистикалык 
жыйнак 

11   Кыргызстандагы туризм Жыл сайын Июль Статистикалык 
жыйнак 

12 Азык-түлүк коопсуздугу 
жана жакырчылык боюнча 
Кыргыз Республикасынын 
маалыматтык бюллетени 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден  

кийинки 55-күнү 

Статистикалык 
бюллетень 

13  Кыргыз Республикасы 
жана региондор 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын  
30-күнү 

Статистикалык 
бюллетень 



48 
 

№ Статистикалык  
басылманын аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Чыгуу мөөнөтү 
(мезгили, датасы 

же отчеттук 
мезгилден кийин 

кайсы күнү ) 

Берүү формасы 

14 Региондордун социалдык-
экономикалык жактан  
өнүгүүсү 

Жыл сайын Ноябрь Статистикалык 
жыйнак 

15 Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын  
аймактарынын 
социалдык-экономикалык 
абалынын көрсөткүчтөрү2 

Жыл сайын Октябрь Статистикалык 
жыйнак 

16 Кыргыз Республикасынын 
региондорунун 
социалдык-экономикалык 
өнүгүүсү 

Квартал  
сайын 

Экинчи айдын  
30уна чейин 

Жарыялоо 

17 КМШнын Статкомитети 
үчүн Кыргыз 
Республикасынын 
социалдык-экономикалык 
абалы жөнүндө 
(электрондук почта) 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден  

кийинки айдын 
18ине чейин 

Экспресс- 
маалымат 

18 КМШга катышкан  
мамлекеттер боюнча   
негизги социалдык-
экономикалык 
көрсөткүчтөр жөнүндө 

Квартал 
 сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 30уна  
чейин 

Экспресс-маалымат 

19 Ички дүң продуктту  
өндүрүү жөнүндө (алдын 
ала баалоо) 

Ай сайын Атайын график 
боюнча  

Экспресс-маалымат 

20 Ички дүң продуктту 
пайдалануу жөнүндө 
(алдын ала баалоо) 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден  

кийинки 90-күнү 

Аналитикалык  
сереп 

21 «Ресурстар-Пайдалануу» 
таблицалары 

Жыл сайын Октябрь Статистикалык 
жыйнак 

22 2022-жылы байкоо 
жүргүзүлбөгөн 
экономиканын 
параметрлери 

Жыл сайын Декабрь Аналитикалык  
сереп 

23 Кыргыз 
Республикасындагы 
билим жана илим 

5 жылда  
1 жолу 

Сентябрь Статистикалык 
жыйнак 

24 2022-жылы Улуттук 
калкты жана турак жай 
фондун каттоонун  
кыск ача жыйынтыктары,  
I китеп 

 Декабрь  Статистикалык 
жыйнак 

                                                           
2 Статистиканын аймактык органдары чыгарат 
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№ Статистикалык  
басылманын аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Чыгуу мөөнөтү 
(мезгили, датасы 

же отчеттук 
мезгилден кийин 

кайсы күнү ) 

Берүү формасы 

25 Кыргыз Республикасынын 
калкы, II китеп, 1-бөлүк 

 Сентябрь  Статистикалык 
жыйнак 

26 Экономикалык 
ишмердүүлүк жана 
Кыргыз Республикасынын 
калкынын иш менен 
камсыз болушу, II китеп, 
2-бөлүк 

 Сентябрь  Статистикалык 
жыйнак 

27 Кыргыз Республикасынын 
региондору, III китеп 

 Декабрь  Статистикалык 
жыйнак 

 
 
 
 

1.1.2. Тармактык статистика боюнча статистикалык басылмалар 
  

№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

Улуттук эсептердин статистикасы 
  1    Материалдык жана 

материалдык эмес 
активдердин балансы 
(мамлекеттик жана 
муниципалдык 
менчикке бөлүү менен) 

Жыл сайын №11-НК Аналитикалык 
сереп 

Финансы статистикасы 
2 Кыргыз 

Республикасынын 
ишканаларынын 
финансылары 

Жыл сайын, 
сентябрда 

№ 1-КК, № 1-КБ,  
№ 1-КРУБ,  
№ 1-ФЧИ, 

№ 1-ФЧИ-Микро 
(жылдык),  
№ 4-фин, 

№ 2-кредит,  
№ 1-ФД, 1-ИФ, 

№ 6-Ф,  
№ 1-Эмиссия, 

№ 1-Микрокредит 

Статистикалык 
жыйнак, 

аналитикалык 
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

3 Экономиканын реалдуу 
секторунун 
ишканаларынын 
товардык-материалдык 
баалуулуктарынын 
запастары 

Жыл сайын – 
10-июнь, 

квартал сайын – 
 11-июнь, 

 8-сентябрь, 
9-декабрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийин 

№ 1-ФЧИ, 
 № 1-ФЧИ-

Микро (жылдык, 
кварталдык), 

№ 1- Ф 

Статистикалык 
бюллетень 

4 Экономиканын 
финансы 
секторунун 
ишканаларынын 
иштеринин негизги 
көрсөткүчтөрү 

Жыл сайын –  
20-апрель,  

квартал сайын –  
20-май, 

 19-август,  
19-ноябрь,  
отчеттук 

мезгилден 
кийин  

№ 1-КБ,  
№ 1-КК, 

№ 2-кредит,  
№ 1-ИФ 

Статистикалык 
бюллетень 

5 Калкка микрокредит  
берүү 

Жыл сайын –  
1-апрель, 

квартал сайын – 
20-май,  

19-август,  
19-ноябрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийин 

№ 1-
Микрокредит 

Статистикалык 
бюллетень 

6   Экономиканын реалдуу 
секторунун 
ишканаларынын  
өз ара 
эсептешүүлөрүнүн 
абалы 

Жыл сайын –  
10-июнь,  

квартал сайын –  
11-июнь,  

8-сентябрь,  
9-декабрь,  
отчеттук  

мезгилден 
кийин 

№ 6-Ф,  
№ 1-ФЧИ-Микро 

(жылдык, 
кварталдык),  

№ 1-Ф 
 

Статистикалык 
бюллетень 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

7 Экономиканын реалдуу 
секторунун 
ишканаларынын 
пайдаларынын 
түзүлүшү 

Жыл сайын –  
10-июнь,  

квартал сайын –  
11-июнь,  

8-сентябрь,  
9-декабрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийин 

№ 1- ФЧИ,  
№ 1-ФЧИ-Микро 

(жылдык, 
кварталдык),   

№ 1-Ф 

Статистикалык 
бюллетень 

8 Банктык эмес финансы-
кредиттик уюмдардын  
калкка микрокредит 
берүүсү жөнүндө 

Жыл сайын –  
25-март, 

квартал сайын –  
20-май,  

19-август,  
19-ноябрь 

№ 1-
Микрокредит 

  

Экспресс-
маалымат 

9 Чакан жана 
орто ишкердиктин 
иштеринин аймактар 
боюнча негизги 
көрсөткүчтөрү 

Квартал сайын –  
10-июнь,  

3-сентябрь,  
4-декабрь 

  

Статистикалык 
бизнес-регистр, 

тармактык  
статистиканын 
жана УЭСтин 
маалыматтары 

Экспресс-
маалымат 

  

10   Кыргыз 
Республикасынын 
лизингдик 
уюмдарынын 
иштеринин негизги 
көрсөткүчтөрү жөнүндө 

Жыл сайын –  
25-март  

№ 1-Лизинг Статистикалык 
бюллетень 

Тышкы жана өз ара соода статистикасы 
11 2022-жылы Кыргыз 

Республикасынын 
кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн 
тышкы соодасы 

Жыл сайын, 
июнда 

Төмөнкү 
формалардан 

алынган 
маалыматтардын 

негизиндеги 
маалыматтардын 

жыйынды 
базасы: 

№ 1-Өз ара 
соода, 
№ 1-В,  

№ 10-Мал,  
№ 8-ТЭИ 

Аналитикалык 
сереп 

12 Кыргыз 
Республикасынын 
тышкы жана өз ара 
соодасы 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 45-күнү 

Статистикалык 
бюллетень 

13 ЕАЭБдин мүчө 
мамлекеттери 
менен Кыргыз 
Республикасынын өз 
ара соодасы 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 45-күнү 

Статистикалык 
бюллетень 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

14 2022-жылы Кыргыз 
Республикасынын 
товарларды  
тышкы жана өз ара 
сатуусу 

Жыл сайын, 
июлда 

(кызмат 
көрсөтүү),  

КРдин жана 
Казакстан 

Республикасы- 
нын 

Мамлекеттик чек 
араларындагы 

өткөрүү 
пункттарында 

жеке адамдарды 
текшерүү 

анкеталары, 
бажы 

статистикасы-
нын 

маалыматтары 
(БМ базасы), 

улуттук 
валютанын 

расмий курсу 
жөнүндө 
КРУБдун 

маалыматтары 

Аналитикалык 
сереп 

15 Кыргыз 
Республикасынын 
тышкы жана өз ара 
соодасы жөнүндө 
  

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 45-күнү 

Экспресс-
маалымат 

16   Кыргыз 
Республикасынын 
тышкы жана өз ара 
соодасы 

Жыл сайын, 
сентябрда 

№ 8-ТЭИ 
(кызмат 

көрсөтүү),  
улуттук 

валютанын 
расмий курсу 

жөнүндө 
КРУБдун 

маалыматтары 

Статистикалык 
жыйнак 

Баалардын жана тарифтердин статистикасы 
17   Кыргыз 

Республикасындагы 
товарларга жана кызмат 
көрсөтүүлөргө керектөө 
бааларынын индекси 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки 12-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

Статистикалык 
бюллетень 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

18 Кыргыз 
Республикасындагы  
баалар  

Жыл сайын,  
жарым жылдык   

отчеттук 
мезгилден 

кийинки 45-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

Статистикалык 
жыйнак 

19 КМШга катышкан 
айрым мамлекеттерде 
өнөр жай 
продукцияларынын 
негизги түрлөрүнө  
өндүрүүчүлөрдүн  
баалары 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 30-күнү 

  

КМШ 
өлкөлөрүнүн 

статистикалык 
кызматтарынын 
расмий сайттары 

Статистикалык 
бюллетень 

20 2022-жылы Кыргыз 
Республикасындагы 
баалардын индекстери 

Жыл сайын,  
февралда 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

Статистикалык 
жыйнак, 

аналитикалык 
сереп  

21 Кыргыз Республикасы 
боюнча товарларга 
жана кызмат 
көрсөтүүлөргө керектөө 
бааларынын орточо 
деңгээлинин өзгөрүшү 

Жума сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 2-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

Экспресс-
маалымат 

22 ЕАЭБ мүчө- 
мамлекеттеринин 
керектөө бааларынын 
индекстери 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

15ине чейин 

ЕАЭБ мүчө- 
мамлекеттери 

нин 
статистикалык 

кызматтарынын 
расмий сайттары 

Экспресс-
маалымат 

23 Кыргыз 
Республикасынын, 
Казакстан   
Республикасынын жана 
Россия 
Федерациясынын  
Айрым калктуу 
конуштарында жана 
борборлорунда тамак-
аш азыктарына орточо 
керектөө баалары 

Ай сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 
22сине чейин 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

Экспресс-
маалымат 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

Өнөр жай жана энергетика статистикасы 
24 Кыргыз 

Республикасынын  
отун-энергетикалык 
балансы 

Жыл сайын, 
декабрда 

№ 1-ОЭБ  
(жылдык) 

Жарыялоо, 
аналитикалык 

сереп 

25 Кыргыз 
Республикасынын  
өнөр жайы 

Жыл сайын, 
октябрда 

№ 1-Ө (жылдык), 
№ 4-инновация 

(жылдык) 

Статистикалык 
жыйнак, 

аналитикалык 
сереп 

26 Кыргыз 
Республикасынын өнөр 
жайынын өнүгүшүнүн 
негизги экономикалык 
көрсөткүчтөрү 

Ай сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 

15и 

№ 1-Ө 
(шашылышы), 

№ 1-Ө-жылуулук 
(шашылышы),  
№ 1-Ө-электр 
(шашылышы),  

№ 1-Ө-газ 
(шашылыш),  

№ 1-Ө шашылыш 
(ЖИ) 

Экспресс-
маалымат 

27 Кыргыз 
Республикасынын өнөр 
жайы боюнча негизги 
экономикалык 
көрсөткүчтөр 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын  

15и 

№ 1-Ө 
(шашылыш), 

№ 1-Ө-жылуулук 
(шашылыш),  
№ 1-Ө-электр 
(шашылышы),  

№ 1-Ө-газ 
(шашылышы),  

№ 1-Ө 
шашылыш (ЖИ)  

Статистикалык 
бюллетень 

Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоочулук статистикасы 
28 Кыргыз 

Республикасынын айыл 
чарбасы 

Жыл сайын, 
октябрда 

Бардык  
статистикалык 

бюллетендерден 
статистикалык 
көрсөткүчтөрдү 

даярдоо жана  
топтоо 

Статистикалык 
жыйнак 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

29 Кыргыз 
Республикасында 
малды жана үй 
канаттууларын 
чарбалардын 
категориялары боюнча 
бир жолку каттоонун 
жыйынтыктары  
(2022-жылдын аягына 
карата) 

Жыл сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки 
февралда 

№ 6-Малды 
каттоо 

 

Статистикалык 
жыйнак, 

аналитикалык  
сереп 

30   Айыл чарба 
өсүмдүктөрүнүн 
түшүмүн жыйноо, 
күздүк себүү,  
тоңдурма айдоо 

Ай сайын,  
июлдан 

декабрдын 
аягына чейин, 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки  
айдын 9у 

№ 7-АЧ Статистикалык 
бюллетень, 

аналитикалык  
сереп 

31   Облустар жана 
райондор боюнча 
бардык категориядагы 
чарбалар тарабынан 
мал чарба 
продукциясынын 
негизги түрлөрүн 
өндүрүү 

Ай сайын, 
отчеттук 

мезгилден  
кийинки 9-күнү 

№ 24-АЧ Статистикалык 
бюллетень 

32   Кыргыз 
Республикасынын 
облустары жана 
райондору боюнча дан 
эгиндерин себүү жана 
жазгы-талаа иштери 

Ай сайын, 
марттан июндун 

аягына  
чейин, отчеттук 

мезгилден  
кийинки 9-күнү 

№ 3-АЧ Статистикалык 
бюллетень 

33  2023-жылы Кыргыз 
Республикасынын 
облустары жана 
райондору боюнча 
түшүм берүүчү  
айыл чарба 
өсүмдүктөрүнүн айдоо 
аянттарынын өлчөмү 
жөнүндө 
жыйынтыктоочу отчет 

Жыл сайын, 
июлда 

№ 4-АЧ Статистикалык 
жыйнак, 

аналитикалык  
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

34 Кыргыз 
Республикасында айдоо 
жерлерин пайдалануу 

Жыл сайын, 
июлда 

№ 4-АЧ Аналитикалык 
сереп 

35 Кыргыз 
Республикасынын 
облустары жана 
райондору боюнча 
айыл чарба 
өсүмдүктөрүнүн 
түшүмүн жыйноо 
жөнүндө 

Жыл сайын, 
январда 

№ 29-АЧ Статистикалык 
жыйнак, 

аналитикалык  
сереп 

 

36 Айыл 
чарба продукциясын  
иш жүзүндө өндүрүү 
жана дүң  
чыгаруу жөнүндө 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын  

8и 

Статистикалык 
эсеп 

Экспресс-
маалымат 

Инвестиция жана курулуш статистикасы 
37   Кыргыз 

Республиксындагы 
инвестициялар 

Жыл сайын,  
сентябрда 

№ 1-Инвест 
(жылдык), 

№ 2-Инвест 
(жылдык), 

№ 2-Инвест аймак 
(жылдык),  

№ 2-Инвест 
ЖӨБО 

(жылдык), 
№ 1-ЖТК 
(жылдык),  
№ 1-Кайра 

жабдуу  
(кварталдык),  

№ 1-ФЧИ-Микро  
(жылдык),  

№ 1-КС  
(жылдык) 

Статистикалык 
жыйнак,  

аналитикалык 
сереп, 

статистикалык 
бюллетень 

38   Инвестициялык жана  
курулуш иштеринин  
негизги көрсөткүчтөрү 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

15ине чейин 

№ 2-Инвест 
(кыскача), 

№ 2-Инвест 
курулуш  

(кварталдык),  
№ 2-Инвест 

ЖӨБО (айлык), 
№ 1-Кайра 

жабдуу  

Статистикалык 
бюллетень 



57 
 

№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

(кварталдык), 
 № 1-ЖТК 
(айлык),  
№ 1-КС 

(кыскача) 
39   Аймактар боюнча 

инвестициялык жана  
курулуш иштеринин  
негизги көрсөткүчтөрү 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 

15ине чейин 

№ 2-Инвест 
аймак  

(кварталдык), 
№ 2-Инвест 

курулуш  
(кварталдык), 
№ 2-Инвест 

ЖӨБО 
(айлык),  

№ 1-Кайра 
жабдуу 

(кварталдык),  
№ 1-ЖТК 
(айлык), 
№ 1-КС 

(кыскача) 

Статистикалык 
бюллетень 

40   2022-жылдагы  
инвестициялык жана 
курулуш иштеринин  
негизги жыйынтыктары 

Жыл сайын,  
сентябрда 

№ 2-Инвест 
(жылдык), 

№ 2-Инвест 
аймак (жылдык),  

№ 2-Инвест 
ЖӨБО 

(жылдык), 
№ 1-ЖТК 
(жылдык),  
№ 1-Кайра 

жабдуу 
(кварталдык), 

№ 1-ФЧИ-Микро 
(жылдык),  

1-КС (жылдык) 

Статистикалык 
бюллетень 

41   2022-жылы чет элдик  
инвестициялардын  
келип түшүүсү 

Жыл сайын, 
 майда 

№ 1-Инвест 
(жылдык) 

Аналитикалык 
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

42   2022-жылы курулган  
жана кайра жабдылган 
объекттерди тандап 
текшерүүнүн 
натыйжалары 

Жыл сайын, 
 июлда 

№ 1-Кайра 
жабдуу 

(кварталдык) 
  

Аналитикалык  
сереп 

43   Каржылоо булактары 
боюнча негизги 
капиталга 
инвестицияларды 
өздөштүрүү жөнүндө 

Ай сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки айдын 

15ине чейин 

№ 2-Инвест 
(кыскача), 

№ 2-инвест 
ЖӨБО (айлык), 

№ 1-ЖТК 
(айлык) 

Экспресс-
маалымат 

44   Аймакта жеке турак 
үйлөрдү куруу жөнүндө 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

15ине чейин 

№ 1-ЖТК  
(айлык) 

Экспресс-
маалымат 

45   Турак үйлөрдү жана  
социалдык чөйрөнүн 
объекттерин куруу 
жөнүндө 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
 кийинки айдын 

15ине чейин 

№ 2-Инвест 
курулуш 

(кварталдык), 
№ 1-ЖТК 
(айлык) 

Экспресс-
маалымат 

46   Чет өлкөлүк 
инвестициялардын  
келип түшүүсү  
жөнүндө 

Квартал сайын,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 75-күнү 

№ 1-Инвест 
(кварталдык) 

Экспресс-
маалымат 

Транспорт жана байланыш статистикасы 
47   Транспорттун бардык 

түрлөрү менен 
жумуштарды аткаруу 
жана байланыштын, 
почта жана 
чабармандык иштердин 
өндүрүштүк кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн 
көлөмү жөнүндө 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

15ине чейин 

№ 1-Автом,  
№ 10-ГА,  

№ 1-Түтүк 
өткөргүч, 

 № 2-жел,  
№ 22-ЦО,  

кварталдык 
текшерүүлөр,  

№ 1-Байланыш 
(кварталдык, 

жылдык),  
№ 12-Байланыш  

(айлык) 

Экспресс-
маалымат 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

Соода жана кызмат көрсөтүү статистикасы 
48   Кыргыз 

Республикасынын 
керектөө рыногу 

Жыл сайын,  
сентябрда 

№ 1-Соода 
(жылдык),  

№ 3-Соода 
(жылдык), 

№ 12-Соода 
(жылдык), 

№ 1-ФЧИ-Микро 
(жылдык), 

№ 3-кызмат 
көрсөтүү  
(жылдык) 

Статистикалык 
жыйнак 

49   Дүң жана чекене соода 
жүгүртүүнүн көлөмү,  
автомобилдерди жана  
мотоциклдерди оңдоо, 
аймактар боюнча 
мейманканалардын 
жана ресторандардын 
тарабынан кызмат 
көрсөтүүлөрү жөнүндө 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

20сында 

№ 1-Соода 
(айлык, жылдык),  

№ 3-Соода 
(жылдык),  

№ 12-Соода 
(жылдык),  
№ 14-Соода 

(кварталдык),  
№ 1-ФЧИ-Микро 

(кварталдык, 
жылдык), 

№ 3-кызмат 
көрсөтүү 

(жылдык, айлык) 

Статистикалык 
бюллетень 

50   Кыргыз 
Республикасындагы 
чекене соода 

Жыл сайын, 
июлда 

№ 1-Соода 
(жылдык),  

№ 1-ФЧИ-Микро 
(жылдык, 

кварталдык), 
№ 12-Соода 
(жылдык), 
№ 1-Соода 

(айлык),  
№ 14-Соода 

(кварталдык), 
жеке жак 

статусуна ээ 
чарба 

жүргүзүүчү 
субъекттерди 

тандап 

Аналитикалык  
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

текшерүүнүн 
маалыматтары, 
ФМ караштуу 

МСКнын 
берилген 

ыктыярдуу жана 
милдеттүү 

патенттердин 
саны жөнүндө 
маалыматтары, 

эксперттик 
баалоо  

51   Кыргыз 
Республикасынын 
керектөө рыногунун 
абалы жөнүндө 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки айдын 

15и 

№ 1-Соода 
(жылдык,  
айлык),  

№ 1-ФЧИ-Микро 
(жылдык, 

кварталдык),  
№ 12-Соода 
(жылдык),  

№ 14-Соода 

 Экспресс-
маалымат 

52 Кыргыз 
Республикасынын 
базарларынын жана 
соода борборлорунун 
иши жөнүндө 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден 
кийиники  
50-күнү  

№ 14-Соода 
(квартал сайын)  

Статистикалык 
бюллетень 

Демографиялык статистика 
53  Кыргыз 

Республикасынын   
жылдык 
демографиялык  
жыйнагы 

Жыл сайын, 
сентябрда 

«Түндүк» ВЭӨТ 
аркылуу алынган 

СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары- 
нын электрондук 

базалары 

Статистикалык 
жыйнак 

54   2022-жылы Кыргыз  
Республикасындагы  
миграциялык абал 

Жыл сайын, 
мартта 

«Түндүк» ЭВӨТ 
аркылуу алынган 

СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары- 
нын электрондук 

базалары 

Аналитикалык  
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

55   2022-жылы Кыргыз  
Республикасындагы  
демографиялык абал 

Жыл сайын, 
июнда 

«Түндүк» ЭВӨТ 
аркылуу алынган 

СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары- 
нын электрондук 

базалары 

Аналитикалык  
сереп 

56   Төрөлгөндөрдүн  
жана өлгөндөрдүн 
санынын негизги 
жыйынтыктары, никеге 
туруулардын  
жана ажырашуулардын 
саны  (калктын табигый 
кыймылы) жөнүндө 

Ай сайын,  
отчеттук 

мезгилден  
кийинки 45-күнү 

«Түндүк» ЭВӨТ 
аркылуу алынган 

СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары- 
нын электрондук 

базалары 

Экспресс-
маалымат 

Эмгек жана калкты иш менен камсыздоонун статистикасы 
57   Үй чарбаларынын  

бюджеттерин жана 
жумушчу 
күчтү интеграциялан-
ган изилдөөнүн 
жыйынтыктары: «Иш 
менен камсыздоо жана 
жумушсуздук» 

Жыл сайын, 
октябрда 

№ 4 «Иш менен 
камсыздоо жана 
жумушсуздук» 

ҮБИТ 

Жарыялоо 

58   Кызматкерлердин саны 
жана эмгек акы боюнча 
жылдык отчеттордун 
жыйынтыктары 

Жыл сайын, 
августта 

№ 1-Э (жылдык) Статистикалык 
бюллетень 

59   Ишканалардын, 
мекемелердин жана 
уюмдардын 
кызматкерлеринин 
эмгек акысы 

Жыл сайын, 
июнда 

№ 1-Э (жылдык) Аналитикалык 
сереп 

60  Кыргыз 
Республикасындагы 
эмгек рыногу 

Жыл сайын, 
ноябрда 

№ 4 «Иш менен 
камсыздоо жана 
жумушсуздук» 

ҮБИТ 

Аналитикалык 
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

61   Республика боюнча  
жалпысынан аймактар 
жана экономикалык 
иштин түрлөрү боюнча 
бөлүштүрүү менен 
жаңы түзүлгөн жана 
жоюлган жумуш 
орундарынын саны 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден  
кийинки   
60-күнү 

  

№ 1-ЖО 
(кварталдык), 

№ 1-Э (жылдык), 
 № 1-ФЧИ-

Микро 
(кварталдык) 

  

Экспресс-
маалымат 

Үй чарбасынын статистикасы 
62   Кыргыз 

Республикасынын 
калкынын жашоо 
деңгээли 

Жыл сайын, 
ноябрда 

ҮБИТ  
сурамжылоо 
баракчасы 

Жарыялоо 

63   2022-жылы Кыргыз 
Республикасындагы 
жакырчылыктын 
деңгээли 

Жыл сайын, 
июнда 

ҮБИТ  
сурамжылоо 
баракчасы  

Аналитикалык 
сереп 

64   Кыргыз 
Республикасында  
жашоо минимуму  
жөнүндө 

Квартал сайын, 
отчеттук 

мезгилден  
кийинки   
12-күнү 

Бекитилген 
түзүмгө жана 

жашоо 
минимумунун 

курамына, 
учурдагы байкоо 

жүргүзүлүүчү 
бааларга 

негизделген 
эсептик 

көрсөткүч  

Экспресс-
маалымат 

Социалдык статистика 
65   Республиканын 

башталгыч, орто жана 
жогорку окуу 
жайларынын  
2022-жылдагы иши 
жөнүндө 

Жыл сайын, 
августта 

№ 3-НК, № 2-
НК,  

№ 1-кесип.тех 

Аналитикалык 
сереп 

  

66   Гендердик 
статистиканын 
көрсөткүчтөрү боюнча 
аналитикалык 
материал: 

Жыл сайын, 
июлда 

№ ОШ-1, № 12, 
№ 8, № 7, №9, 

 № 11,  
№ 4A, № 3-
саламаттык 

сактоо, № 13 

Аналитикалык 
сереп 
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№ Статистикалык  
басылманын 

аталышы 

Мезгилдүүлүгү  
жана чыгуу 

мөөнөтү 

Маалымат 
булагы 

(статистикалык 
форманын 
кыскача  

аталышы, 
башка расмий 

булактар) 

Берүү формасы 

– мектепте билим 
берүүнүн гендердик 
аспектилери; 
– саламаттык  
сактоонун гендердик 
аспектилери 

Айлана-чөйрө статистикасы 
67   Суу ресурстарынын 

абалы 
Жыл сайын, 

августта 
№ 2-ТП-Суу 

чарба,  
№ 1-Суу канал,  
№ 1-Ичүүчү суу 

Аналитикалык 
сереп 

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын статистикасы 
68   Кыргыз 

Республикасынын 
маалыматтык- 
коммуникациялык  
технологиялары 

Жыл сайын, 
октябрда 

№ 2-
Маалыматташ-

тыруу,  
№ 3- 

Маалыматташ-
тыруу-билим 

берүү  

Статистикалык 
жыйнак 

Турак жай-коммуналдык чарба статистикасы 
69   Шаарларды 

жакшыртуунун абалы 
жөнүндө 

Жыл сайын,  
сентябрда 

№ 1-
Көрктөндүрүү, 

№ 1-Турак 
жайфонду 

Аналитикалык 
сереп 

Туризм статистикасы 
70   Кыргыз 

Республикасында 
туризмдин өнүгүүсүнүн 
негизги индикаторлору 

Жыл сайын,  
июлда 

№ 1-Туризм 
(жылдык), 

№ 1-Турфирма 
(жылдык),  

№ 1-Эл аралык 
(жылдык) 

Аналитикалык 
сереп 

71   Кыргыз 
Республикасында  
туризмдин өнүгүүсүнүн 
негизги көрсөткүчтөрү 

Квартал сайын 
отчеттук 

мезгилден  
кийинки 50-күнү 

№ 1-Туризм 
(жылдык), 

 № 1-Турфирма 
(жылдык),  

№ 1-Эл аралык 
(жылдык), 
изилдөө  

анкеталары 

Экспресс-
маалымат 
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1.2. Расмий статистика жаатындагы негизги иштеп чыгуулар 

№ Статистикалык иштин 
аталышы 

Мегилдүүлүгү Статистика-
лык  

маалымат-
тарды түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

1.2.1. Улуттук эсеп системасынын жана тармактар аралык баланстын 
статистикасы 

1   
 
  

Ички экономиканын 
институттук  
секторлору боюнча 
(финансылык эмес  
корпорациялар, финансылык 
корпорациялар, мамлекеттик 
башкаруу, үй чарбалары, үй 
чарбаларын тейлөөчү  
коммерциялык эмес уюмдар) 
улуттук эсеп системасынын  
көрсөткүчтөрүн учурдагы 
бааларда түзүү/эсептөө: 
– товарлар менен кызмат 
көрсөтүүлөрдүн эсеби 
(учурдагы жана салыштырма 
бааларда); 
– өндүрүш эсеби (учурдагы  
салыштырма 
бааларда, менчиктин түрлөрү 
боюнча); 
– кирешелерди түзүү эсеби; 
– алгачкы кирешелерди 
бөлүштүрүү эсеби;  
– кирешелерди экинчи жолу 
бөлүштүрүү эсеби; 
– болгон кирешелерди 
пайдалануу эсеби; 
– накталай формада 
кирешелерди кайра 
бөлүштүрүү эсеби; 
– оңдоо киргизилген колдо 
бар кирешени пайдалануу 
эсеби; 
– капитал менен болгон 
операциялардын эсеби; 
– финансылык эсеп (запастар  
жана агымдар боюнча 
эксперименттик 
эсептөөлөр) 

Жыл сайын Ноябрдын  
II декадасы –  
декабрдын  

III декадасы 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык жыйнак, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары, 
эл аралык 
сурамжы-

лоолор 

2   
 
  

«Дүйнөнүн башка өлкөлөрү» 

эсептеринин көрсөткүчтөрүн 
түзүү/эсептөө: 

Жыл сайын Декабрдын  
III декадасы 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
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№ Статистикалык иштин 
аталышы 

Мегилдүүлүгү Статистика-
лык  

маалымат-
тарды түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

– товарлар жана кызмат 
көрсөтүүлөр менен тышкы 
операциялардын эсеби; 
– тышкы алгачкы кирешенин  
жана учурдагы 
трансферттердин эсеби; 
– капиталы менен болгон 
тышкы операциялардын эсеби 

статистика-
лык жыйнак 

3   
 
  

Экономикалык иштердин 
түрлөрү боюнча учурдагы 
жана салыштырма бааларда 
(өндүрүш методу) эсептелген 
ИДП. 
ИДП, анын ичинде Кумтөр, 
калганы негизги металлдарды 
(алтын) өндүрүү. 
ИДП негизги металлдарды 
(алтын) өндүрүүнү эске 
албаганда. 

Жыл сайын, 
 акыркы 

маалымат-
тар 

Ноябрдын 
II декадасы 

Аналитика-
лык сереп, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары, 
эл аралык 
сурамжы-
лоолор, 
атайын 

форматта 
негизги 

колдонуучу-
ларга таратуу 

Квартал сайын Квартал  
аяктаганда 
10 - 15инде 

Аналитикалы
к сереп, 

экспресс-
маалымат, 

пресс-релиз, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

Ай сайын Ай 
аяктаганда 
10-12инде 

Экспресс-
маалымат, 

сайтка 
жаңылыктард

ы, атайын 
форматта 
негизги 

колдонуучула
рга жөнөтүү 

4   
 
  

Экономикалык иштердин 
түрлөрү боюнча 
бөлүштүрүү методу менен 
учурдагы бааларда эсептелген 
ИДП (кирешелер методу) 

Жыл сайын Ноябрдын 
II декадасы 

Статистика-
лык жыйнак, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 
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№ Статистикалык иштин 
аталышы 

Мегилдүүлүгү Статистика-
лык  

маалымат-
тарды түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

5   
 
  

Акыркы пайдалануунун 
компоненттери боюнча 
эсептелген ИДП, учурдагы 
жана салыштырма бааларда 
(чыгымдар методу) 

Жыл сайын, 
квартал сайын 

Ноябрдын  
III декадасы, 

 отчеттук 
мезгилден  
кийинки   
90-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык жыйнак, 
аналитика-
лык сереп, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

атайын 
форматта 
негизги 

колдонуучу-
ларга 

жиберүү 
6   

 
  

Экономикалык иштердин 
түрлөрү боюнча негизги 
капиталды учурдагы бааларда 
дүң топтоо 

Жыл сайын Сентябрдын 
II декадасы 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

7   
 
  

Экономикалык иштердин 
түрлөрү боюнча өндүрүш 
методу менен эсептелген РДП, 
учурдагы жана салыштырма 
бааларда 

Жыл сайын Декабрдын 
I декадасы 

Статистика-
лык жыйнак, 
аналитика-
лык сереп 
негизги 

колдонуучу-
ларга 

жиберүү 
8   

 
  

Экономикалык иштердин 
түрлөрү боюнча бардык 
типтеги ишканалар менен 
уюмдардын негизги 
фонддорунун жана 
материалдык эмес 
активдеринин балансы, толук 
жана калдык наркы боюнча    

Жыл 
 сайын 

Сентябрдын 
I декадасы 

Статистика-
лык жыйнак, 
аналитика-
лык сереп, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

9   
 
  

Улуттук байлыктын 
элементтери (негизги 
фонддор, жүгүртүү 
каражаттарынын материалдык 
запастары) 

Жыл сайын Октябрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 
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№ Статистикалык иштин 
аталышы 

Мегилдүүлүгү Статистика-
лык  

маалымат-
тарды түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

10 Дүң кошумча нарктын 
эсептөөлөрү: 
–  туризм чөйрөсүндө; 
–  чакан жана орто 
ишкердиктин субъекттери 
тарабынан түзүлгөн; 
– чет өлкөлүк инвестициялары 
бар ишканалар тарабынан 
түзүлгөн 

Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

Ноябрдын  
II декадасы, 

квартал 
бүткөндөн 
кийинки  
60-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
аналитика-
лык сереп, 
статистика-
лык жыйнак 

11 Экономикалык иштердин  
түрлөрү боюнча жана 
кирешелерди пайдалануу 
элементтери боюнча байкоого 
алынбаган экономиканын 
көлөмдөрүн баалоо 

Жыл сайын Ноябрдын 
 II декадасы 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

12 Төмөнкү көрсөткүчтөрдүн  
эсептөөлөрү: 
–  эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн; 
–  энергия сыйымдуулугунун; 
–  электр сыйымдуулугунун 

Жыл сайын Декабрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
аналитика-
лык сереп, 
статистика-
лык жыйнак 

13 Ресурстар жана пайдалануу 
(РПТ) таблицаларынын 
эсептөөлөрү 

Жыл сайын Ноябрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
аналитика-
лык сереп 

14 Валюталардын сатып 
алуучулук жөндөмдүүлүк 
паритеттеринин убактылуу 
баалоолорунун 
 эсептөөлөрү: 
–  валюталардын сатып 
алуучулук жөндөмдүүлүк 
паритеттерин баалоонун 
экстраполяциясы жана СЖП 
боюнча ИДПны баалоо 

Жыл сайын Ноябрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

1.2.2. Финансы статистикасы 
15   Социалдык  

трансферттер  
боюнча жыйынды 
эсептөөлөр 

Жыл  
сайын 

29-июль Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

№ 1 –ФЧИ,  
№ 1 – ФЧИ- 

Микро,  
№ 1 – Э,  

№ 4 –фин,  
№ 1 – турак 
жай фонду, 
Социалдык 

фонддун 
бюджетинин 
аткарылышы 

жөнүндө отчет, 
мамлекеттик 
бюджеттин  

аткарылышы 
жөнүндө отчет 

16   Экономиканын  
реалдуу 
секторундагы  
ишканалардын 
жана уюмдардын 
иштеринин  
жыйынды 
интеграцияланган 
финансылык 
көрсөткүчтөрүн 
иштеп чыгуу 

Жыл сайын, 
квартал  
сайын 

10-июнь,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки  
70-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар,  
статистика-

лык 
бюллетень, 

жыйнак, СКТ 
маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ФЧИ,  
№ 6 – Ф, 

№ 1 –ФЧИ-
Микро 

(жылдык, 
кварталдык),  

№ 1 – ФД,  
№ 1 – Ф 

  

17   Экономиканын 
финансы 
секторунун 
ишканаларынын 
жыйынды 
интеграцияланган 
финансылык 
көрсөткүчтөрүн 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

 

20-апрель, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки  
 50-күнү 

 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар,  
статистикалык 

бюллетень, 
жыйнак, СКТ 
маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 

№ 1 – КРУБ,  
№ 1 – КБ,  
№ 1 – КК,  

№ 2 – Кредит, 
№ 1–

Микрокредит 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

жана КМШ 
схемалары  

Жыл 
 сайын 

18-март, 
8-май, 

25-март 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
статистикалык 

бюллетень, 
жыйнак, СКТ 
маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ИФ,  
№ 1 – ФБ, 

№ 1 – лизинг 

18   Коммерциялык 
эмес уюмдардын 
иштеринин 
финансылык 
көрсөткүчтөрүн 
иштеп чыгуу 

Жыл сайын, 
жарым 

жылдык 

15-апрель, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
45-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнак 

№ 4 – Фин  
(коммерциялык 
эмес уюмдар) 

1.2.3. Тышкы жана өз ара соода статистикасы 
19   ЕАЭБ ТЭИ ТНга 

ылайык нарктык 
жана накталай 
алгандагы  
товарлардын 
экспортунун жана 
импортунун 
көлөмдөрүнүн 
эсептөөлөрү 
(толук 
айлар жана 
отчеттук 
мезгилдер 
боюнча): 
– КМШ  жана 
КМШдан 
тышкары  
өлкөлөр 
боюнча  
бөлүштүрүү 
менен жалпы 

Жыл  
сайын, 

 ай сайын 

Алдын ала  
маалыматтар: 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки  
40-күнү, 
акыркы 

маалымат-
тар: 

30-июнь 
 
 

Статистика-
лык 

жарыялоо-
лор 

 (жыйнак, 
бюллетен-

дер,  
экспресс-
маалымат-

тар), 
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Өз ара 
соода,  

№ 1– В,  
№ 1 – мал, 

Кыргыз 
Республикасы 

жана Казакстан 
Республикасы-

нын 
мамлекеттик 

чек 
араларындагы 

өткөрүү 
пункттарында 

жеке 
адамдарды 
текшерүү  

анкеталары, 
бажы 

статистикасы-
нын 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

республика 
боюнча;  
–  ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттер 
жана үчүнчү 
өлкөлөр боюнча  

маалыматтары 
(БМ базасы) 

 

– бөлүмдөр, 
топтор, товардык 
позициялар, 
субпозициялар 
жана  чакан 
субпозициялар 
боюнча (ЕАЭБ 
ТЭИ ТНнын 2, 4, 
6, 10 белгилери) 

 

Алдын ала 
маалыматтар: 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
24-күнү, 
акыркы 

маалыматтар, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
40-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

 

–  аймактарга 
карата 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 
– ЭССК (2 белги), 
ЭИМК (2 белги) 
ШЭК бөлүмдөрү  
боюнча 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

–  өлкөлөр 
боюнча тышкы 
соода 
операциялары 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

–  транспорттун 
түрлөрү боюнча 
жүктөрдүн 
агымдары 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

–  чакан жана 
орто ишкердик 
ишканалары, 
өлкөлөргө карата 
чет өлкөлүк  
инвестициясы бар 
ишканалар 
боюнча 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

–  өлкөлөргө 
карата 
гуманитардык, 
техникалык 
жардам жана 
гранттар линиясы 
боюнча, товарлар 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

–  ТЭБди эсептөө  
үчүн накталай  
алгандагы ТЭР 
импорту жана  
экспорту 

Өнөр жай 
статистикасы  

бөлүмүнүн 
суроо-
талабы  
боюнча 

иштелип 
чыгуучу 

 таблицалар 
–  акыркы 
пайдаланууга 
ИДПны эсептөө 
үчүн экспорттун 
жана импорттун 
көлөмдөрү 

УЭС 
бөлүмүнүн 

суроо-
талабы  
боюнча 

иштелип 
чыгуучу 

 таблицалар 
–  БУУнун 
Статистика  
бөлүмү, Евростат, 
ЕЭК үчүн  
товарлардын  
тышкы соодасы 
боюнча 
маалыматтар 
базасын даярдоо 

Атайын 
форматтагы 
маалыматтар 

базасы 

– жабык 
продукциялар 
(товарлар)  
боюнча  
маалыматтарды 
даярдоо 

«Жашыруун»  
грифи бар 
маалымат 

20   Товарлардын 
тышкы жана өз 
ара соодасынын 
орточо 
бааларынын, 
наркынын жана 
физикалык 
көлөмүнүн 
индекстеринин 
эсептөөлөрү  
(сом жана доллар 
менен 
эсептегенде) 

Жыл 
сайын, 
квартал 
сайын 

(кошумча, 
отчеттук 
мезгил 
үчүн),  

ай сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
195-күнү; 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки   
50-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

 таблицалар, 
жыйнак, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

21   Түрлөрү жана 
өлкөлөр боюнча  
кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
тышкы 
соодасынын 
көрсөткүчтөрү-
нүн эсептөөлөрү 

Жыл 
сайын, 
квартал 
сайын 

(отчеттук 
мезгил 
үчүн 

өсүүчү 
жыйынтык 

менен 
кошумча) 

Июль, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 90-күнү 

Экономикалык 
баяндама,  
ар жылкы 
жарыялоо-

лор 
(жыйнак), 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 8 – ТЭИ 
(кызмат 

көрсөтүүлөр) 

1.2.4. Баалар жана тарифтер статистикасы 
22   Кыргыз  

Республикасы-
нын калктуу 
конуштары 
боюнча айрым  
керектөө 
товарларына 
орточо баалар 

Күн 
сайын 

Күн сайын 
саат  

16-00гө 
чейин 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

  

Керектөө 
товарларына 
жана кызмат 

көрсөтүүлөргө 
бааларды жана 

тарифтерди 
каттоо үчүн 

маалыматтарды 
киргизүүнүн 
электрондук 

формасы 
23   Товарларга 

(кызмат 
көрсөтүүлөргө) 
орточо керектөө 
баалары 
(тарифтери) 

Жыл 
сайын, 
квартал 
сайын, 

ай сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 10у 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

Керектөө 
товарларына 
жана кызмат 

көрсөтүүлөргө 
бааларды жана 

тарифтерди 
каттоо үчүн 

маалыматтарды 
киргизүүнүн 
электрондук 

формасы 
24   Иштин түрлөрү 

боюнча 
товарларга 
(кызмат 
көрсөтүүлөргө) 
өндүрүшчү 
ишканалардын  
орточо баалары: 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын, 

ай сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 10у 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

Статистикалык 
топтоо 

–  өнөр жай 
товарларын 
өндүрүүчү 

№ 1 – ӨБ 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

ишканалардын 
өкүл товарларына 
–  байланыштын 
түрлөрү боюнча 
байланыш кызмат 
көрсөтүүлөрүнө 

№ 1 – ТБ,  
№ 3 – ПБ, 
№ 5 – УБ,  
№ 7 – ИТ 

–  транспорттун 
түрлөрү боюнча 
тонна жүктү 
ташуу боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөргө 

№ 1 – Темир, 
№ 2– Автом,  
№ 3 – Суу, 
№ 4 – Аба 
жолдору 

–  жеке ишкерлер 
(жеке адамдар) 
тарабынан жүк 
ташуу боюнча 
кызмат 
көрсөтүүлөргө 

Квартал 
сайын 

Жеке ишкерлер 
(жеке адамдар) 
тарабынан жүк 
ташуу боюнча 

кызмат 
көрсөтүүлөргө 

тарифтерди 
каттоо үчүн 

жумушчу 
дептер 

–  дүң соода 
ишканаларынын 
өкүл товарларына 

Ай сайын № 1 – ӨБ 

25   Айыл чарба  
продукциясына  
өндүрүүчүлөрдүн 
баалары 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 10у 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

№ 2– баалар 

26   Керектөө  
бааларынын  
индекстери: 
–  жеке 
индекстер; 
–  топтомо  
индекстер; 
–  мониторинг 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын, 

ай сайын, 
жума  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
12си; 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки    
 2-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
экспресс-
маалымат, 

статистикалык 
бюллетень, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

Керектөө 
товарларына 
жана кызмат 

көрсөтүүлөргө 
бааларды жана 

тарифтерди   
каттоо үчүн  

маалыматтарды 
киргизүүнүн 
электрондук 

формасы 
27   Керектөө  

бааларынын  
базалык индекси 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 12си 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистикалык 

бюллетень 

Керектөө  
бааларынын 
индекстери 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

28   Иштин түрлөрү 
боюнча 
өндүрүүчүлөрдүн 
бааларынын 
индекстери: 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын,  

ай сайын 
  

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 12си 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ӨБ 
  

–  өнөр жай  
продукциясын 
өндүрүүчүлөрдүн 
бааларынын  
индекстери 
–  юридикалык  
жактар үчүн  
байланыш кызмат 
көрсөтүүлөрүнө 
тарифтердин  
индекстери 

№ 1 – ТБ,  
№ 3 – ПБ, 
№ 5 – УБ,  
№ 7 – ИТ 

–  жүк ташуу  
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөргө  
тарифтердин  
индекстери 

№ 1 – Темир, 
№ 2 – Автом,  

№ 3 – Суу, 
№ 4 – Аба 
жолдору 

–  айыл чарба 
продукциясын 
өндүрүүчүлөрдүн 
бааларынын 
индекстери 

Ай сайын № 2 – Баалар 

29   Товарлардын  
4 тобу боюнча 
керектөө 
бааларынын 
индекси: 
–  азык-түлүк  
товарлары; 
–  акциздик 
товарлар; 
–  жөнгө 
салынуучу баа-
лар; 
– инфляциянын 
рыноктук 
денгээли 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын  
12си 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 
бюллетень, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

Керектөө  
бааларынын 
индекстери 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

1.2.5. Өнөр жай жана энергетика статистикасы 
30   

 
Өнөр жай  
продукциясын 
(жумуштарды, 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү)  
нарктык жана 
накталай   
туюнтулушта 
өндүрүү, 
ошондой эле 
туризмдин 
өнүктүрүүгө 
түрткү берүүчү 
продукцияларды 
өндүрүү 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын, 

ай сайын 
  

30-июль, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки  
6-күнү,  

отчеттук 
мезгилден 
кийинки  
4-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер, 

экспресс-
маалымат), 

СКТ 
маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 –
Ө (жылдык), 
№ 1 – Ө (тез), 

№ 1 – Ө-
жылуулук (тез), 
№ 1-Ө – электр 

(тез) 
№ 1 – Ө-газ 

(тез), 
№ 1 – Ө тез 

(ЖИ)  

31   Иштетип алма 
чийки заттын 
көлөмү 
 

Жыл  
сайын, 

ай сайын 
  

30-июль, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки  
4-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер, 

экспресс-
маалымат) 

№ 1 – Ө 
(жылдык), 

№ 1 – Ө (тез), 
№ 1 – Ө 

жылуулук (тез), 
 № 1– Ө –

электр (тез), 
 № 1– Ө – газ 

(тез),  
№ 1 – Ө тез 

(ЖИ)  
32   Өнөр жай  

продукциясынын 
физикалык 
көлөмүнүн  
индекстери 
 

Жыл  
сайын, 

ай сайын 
  

Август,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 6-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетендер, 
экспресс-

маалымат), 
СКТ 

маалыматтар 
базасы, «open 

data» 

№ 1-Ө 
 (жылдык), 

№ 1 – Ө (тез), 
№ 1 – Ө-

жылуулук (тез),  
№ 1 – Ө-электр 

(тез),  
№ 1 – Ө-газ 

(тез),  
№ 1 – Ө тез 

(ЖИ)  
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

33   Бардык типтеги 
ишканалар 
боюнча 
жүктөлгөн  
продукциянын 
көлөмү 
 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

30-июль, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 10-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер, 

экспресс-
маалыматтар) 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Ө  
(жылдык), 

№ 1 – Ө (тез), 
№ 1– Ө-

жылуулук (тез), 
 № 1 – Ө-электр 

(тез),   
№ 1 – Ө-газ 

(тез) 

34   Түрлөрү боюнча  
кайра иштетилген 
айыл чарба чийки 
затынын жалпы 
көлөмү 

Квартал  
сайын, 

ай сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
 31-күнү, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 15-күнү 

  Статистикалык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер, 

экспресс-
маалымат) 

  

№ 1 – Чийки 
зат 

(кварталдык), 
№ 1 – Чийки 
зат (тамеки) 

айлык, 
№ 1– Чийки зат 
(пахта) айлык;  

№ 1– Чийки зат 
(кызылча) 

айлык 
35   Өнөр жай 

продукциясын 
(товарларды, 
кызмат 
көрсөтүүлөрдү) 
өндүрүү, жүктөп 
жөнөтүү.  
Өнөр жай 
ишканаларынын 
(цехтердин, 
өндүрүштөрдүн) 
кызматкерлери-
нин саны жана 
эмгек акысы 

Жыл  
сайын 

30-июль Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер, 

экспресс 
маалымат), 

СКТ 
маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 

№ 1 – Ө  
(жылдык) 



77 
 

№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

тиркемеси, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

36   Кыргыз  
Республикасы  
боюнча жана 
аймактарга карата 
өндүрүштүк  
товарлардын  
айрым түрлөрүнө 
өндүрүүчүлөрдүн 
орточо жылдык 
баалары 

Жыл  
сайын 

30-июль Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 

№ 1 – Ө 
(жылдык) 

37   Көмүскө жана 
формалдуу эмес 
иштерди эсепке 
алуу менен өнөр 
жай 
продукциясын 
өндүрүүнүн 
жалпы көлөмү 
 

Жыл  
сайын 

30-июль Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер,  

экспресс- 
маалымат) 

№ 1 – Ө 
 (жылдык) 

38   Көрсөткүчтөрдүн 
эсептөөлөрү: 
– эмгек 
өндүрүмдүүлүгү; 
– фонддун  
сыйымдуулугу 
жана фонддун 
камсыздуулугу 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

30-июль, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
айдын   
15ине 
чейин 

Статистика-
лык 

басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетендер, 
экспресс-
маалымат) 

№ 1 – Ө 
(жылдык), 

№ 1 – Ө (тез), 
№ 1 – Ө-

жылуулук (тез), 
№ 1– Ө-электр 

(тез), 
№ 1 – Ө-газ 

(тез) 
39   Өнөр жай 

ишканаларынын 
инновациялык 
иштери 

Жыл 
сайын 

25-июнь Статистика-
лык 

басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетендер, 
экспресс-

маалымат), 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 4 –
Инновация 
(жылдык) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

40   Кыргыз  
Республикасы-
нын өнөр жай 
ишканаларынын 
иштиктүү 
активдүүлүгүн 
изилдөө 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки  
60-күнү 

Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар 
 

Өнөр жай 
ишканасынын 

иштиктүү 
активдүүлүгүн 

изилдөө 
бланкы 

41   Кыргыз  
Республикасы-
нын электр 
балансын иштеп 
чыгуу 

Жыл  
сайын 

20-июнь Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар, 
СКТ 

маалыматтар 
базасы, ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 24 –
Энергетика 
(жылдык) 

42   Кыргыз  
Республикасы-
нын  
аймактарына 
карата жылуулук 
электр 
станцияларынын, 
гидроэлектр 
станцияларынын 
жана 
отканаларынын 
иштеринин 
техникалык-
экономикалык 
көрсөткүчтөрү 

Жыл  
сайын 

25-июль Иштелип 
чыгуучу  

таблицалар  

№ 6 – ТК 
(жылдык) 

43   Кыргыз  
Республикасы-
нын отун-
энергетикалык  
балансын иштеп 
чыгуу 

Жыл 
сайын 

15-декабрь Статистика-
лык 

басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетендер, 
экспресс-

маалымат), 
СКТ 

маалыматтар 
базасы, ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ОЭБ 
(отун-

энергетикалык 
баланс) 

(жылдык) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

44   Кыргыз 
Республикасы-
нын отун 
запастары 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки  

айдын 20сы  

Статистика- 
лык 

басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетендер, 
экспресс-
маалымат) 

№ 4 – ЖК 
(жылдык) 

1.2.6. Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоочулук статистикасы 
45   Айыл 

чарбасынын, 
токой 
чарбасынын жана 
балык  
уулоочулуктун 
продукцияларын 
дүң чыгаруунун 
күтүлүүчү 
эсептөөлөрү  
(салыштырма 
жана учурдагы 
бааларда) 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 24ү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 
  

Экспресс-
маалымат 

46   Айыл 
чарбасынын, 
токой 
чарбасынын жана 
балык 
уулоочулуктун 
продукцияларын 
дүң чыгаруунун  
алдын ала 
эсептөөлөрү   
(салыштырма 
жана учурдагы 
бааларда) 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 

айдын 8си  

Региондорго 
(облустарга 

жана 2 
шаарга) 
карата 

продукция- 
нын негизги 

топтору 
боюнча 

иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 7 – АЧ, 
№ 24 – АЧ, 

№ 2 – Баалар, 
№ 28 – Балык 

47   Айыл чарбасынын, 
токой чарбасынын 
жана балык 
уулоочулуктун 
продукцияларын 
дүң чыгаруунун 
акыркы  

Жыл  
сайын 

Август  
  

Региондорго
(облустарга 

жана 2 
шаарга)  
карата 

продукциянын 
түрлөрү 
боюнча 

иштелип 

№ 29 – АЧ, 
№ 24 –АЧ 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

эсептөөлөрү, 
салыштырма  
бааларда 

чыгуучу 
таблицалар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

48   Айыл чарбасынын, 
токой чарбасынын 
жана балык 
уулоочулуктун 
продукцияларын 
дүң чыгаруунун    
акыркы эсептөө-
лөрү,  
учурдагы 
бааларда 

Жыл  
сайын 

Сентябрь  
  

Региондорго 
(облустарга 

жана 2 
шаарга)  
карата 

продукция- 
нын түрлөрү 

боюнча 
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 29 – АЧ, 
№ 24 – АЧ, 
№ 2– Баалар 

49   Аралыктык 
керектөө жана 
айыл чарбасында 
кошумча нарк 
кызмат 
көрсөтүүлөрүн 
(жумуштарды)  
чыгаруунун 
эсептөөлөрү  
(учурдагы 
бааларда) 

Жыл  
сайын 

Сентябрь 
  

Региондорго 
(облустарга 

жана 2 
шаарга) 
карата  

иштелип 
чыгуучу 

таблицалар  

№ 6 –
Сарптоолор, 

№ 11– С, 
№ 1 – ФЧИ-

Микро, 
№ 1 –ФД, 
№ ПОК 

50   Чарбалардын 
бардык 
категориялары-
нын айыл чарба 
продукцияларын  
сатуулары 

Жыл  
сайын 

Март Региондорго 
(облустарга 

жана 2 
шаарга) 
карата  

иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
КМШ 

схемалары 

№ 7-сатуу, 
№ 8-сатуу 

51   Ресурстар 
балансынын жана 
продуктуларды 
пайдалануунун 

Жыл  
сайын 

Июль 
  

Айыл чарба 
продукцияла-
ры, тамак-аш 

азыктары 

Бардык 
статистикалык 
бюллетендер-
ден алынган 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

акыркы 
эсептөөлөрү: 
–  өсүмдүк 
өстүрүүчүлүк; 
–  мал 
чарбачылык 

боюнча баланс 
таблицалары, 

 ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

көрсөткүчтөргө 
ылайык 

баланстын 
беренелерин 

эсептөө 

52   Чарбалардын 
категориялары 
боюнча 
салыштырма 
жана учурдагы 
бааларда малдын 
балансынын 
эсептөөлөрү 

Жыл  
сайын 

Июль  Малдын 
негизги 
түрлөрү 
боюнча 

иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

Малды эсепке 
алуунун 

жыйынтыктары 

53   Эмгек 
өндүрүмдүүлүгү-
нүн, фонд 
сыйымдуулугу-
нун жана 
фонддук камсыз 
болуунун 
көрсөткүчтөрү-
нүн эсептөөлөрү 

Жыл  
сайын 

Июнь  Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

Айыл чарба 
жана эмгек 

статистикасы-
нын 

көрсөткүчтө-
рүнө ылайык 
эсептөөлөр 

   54 Айыл чарба 
кооперативдерин 
өнүктүрүүнүн 
тандалган 
көрсөткүчтөрү 

Жыл  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 

кийин 
февралда 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

№ 29 – АЧ,  
№ 24 – АЧ 

1.2.7. Инвестициялар жана курулуш статистикасы 
55   Объекттерди, 

негизги 
фонддорду ишке 
киргизүү, негизги 
капиталга жана 
бүткөрүлө элек 
курулушка 
инвестициялар-
ды пайдалануу 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл 
сайын 

Сентябрь Статистика-
лык жыйнак, 
бюллетень, 

иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
СКТ 

маалыматтар 
базасы, «open 

data», 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 2 – Инвест 
(жылдык), 

№ 2 – Инвест 
аймак 

(жылдык), 
№ 2 –Инвест 

ЖӨБО 
(жылдык), 
№ 1 – ЖТК 
(жылдык), 

№ 1 – Кайра 
жабдуу 

(кварталдык), 
№ 1 – ФЧИ-

Микро 
(жылдык) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

Квартал 
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын   
15ине 
чейин 

Экспресс-
маалымат, 
жарыялоо-

лор,  
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

№ 2 –Инвест 
(кыскача), 

№ 2–Инвест 
аймак 

(кварталдык), 
№ 2 – Инвест 

курулуш 
(кварталдык), 
№ 2–Инвест 

ЖӨБО (айлык), 
№ 1 – Кайра 

жабдуу 
(кварталдык), 

№ 1 –ЖТК 
(айлык), 

 № 2 –Инвест 
(кыскача), 

№ 2– Инвест 
ЖӨБО (айлык), 

№ 1 – ЖТК  
(айлык) 

Ай сайын 

56 Турак үйлөрдү 
жана 
жатаканаларды 
ишке киргизүү 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын 

Сентябрь Статистика-
лык жыйнак, 

СКТ 
маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 2 – Инвест 
(жылдык), 

№ 2 – Инвест 
аймак 

(жылдык), 
№ 2 – Инвест 

ЖӨБО 
(жылдык), 
№ 1 – ЖТК 
(жылдык), 

№ 1 – Кайра 
жабдуу 

(кварталдык), 
№ 1 – ФЧИ-

Микро 
(жылдык) 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
15ине 
чейин 

Экспресс-
маалымат, 

басылмалар, 
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 

№ 2 – Инвест 
аймак  

(кварталдык), 
№ 2 – Инвест  

курулуш  
(кварталдык), 
№ 2– Инвест 

ЖӨБО (айлык), 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ЖТК 
(айлык) 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
15ине 
чейин 

Экспресс-
маалымат, 

басылмалар, 
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

№ 1 – ЖТК 
(айлык) 

57   Финансылык 
эмес активдерге  
инвестициялар 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын, 

Сентябрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 75-күнү 

Статистика-
лык жыйнак, 

иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
СКТ 

маалыматтар 
базасы 

№ 1– Инвест 
(жылдык) 

квартал 
сайын 

№ 1 – Инвест 
 (кварталдык) 

58   Чет өлкөлүк 
инвестициялар 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын, 

Сентябрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 75-күнү 

Статистикалык 
жыйнак,  

экспресс-
маалымат, 

 жарыялоо-
лор, СКТ 

маалыматтар 
базасы 

№ 1– Инвест 
(жылдык) 

квартал 
сайын 

№ 1– Инвест 
(кварталдык) 

59   Чет өлкөлүк тике 
инвестициялар 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл 
сайын, 

Сентябрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 75-күнү 

Статистика-
лык жыйнак,  
экспресс-
маалымат, 

басылмалар, 
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
СКТ 

маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары  

№ 1– Инвест 
(жылдык) 

квартал 
сайын 

№ 1– Инвест 
(кварталдык) 



84 
 

№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

60   Жеке тышкы  
карыз жөнүндө  
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын 

Сентябрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
75-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 
 

№ 1– Инвест 
(жылдык), 

№ 1– Инвест 
(кварталдык) 

квартал 
сайын 

61   Курулуш 
уюмдарынын 
бардык типтери 
жана жеке 
ишкерлер 
боюнча 
подряддык 
жумуштардын 
көлөмү жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын, 

ай сайын 

Сентябрь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
айдын 
15ине 
чейин 

Статистикалык 
жыйнак, 

статистика-
лык 

бюллетень, 
иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
СКТ 

маалыматтар 
базасы, ЕЭК 
форматтары  

№ 1 – КК 
(жылдык, 
кыскача), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро  

(кварталдык, 
жылдык) 

62   Долбоорлоо-
изилдөө 
уюмдарынын 
ишинин негизги 
көрсөткүчтөрүн 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

Сентябрь Статистикалык 
жыйнак 

№ 4 – КК 
(жылдык), 
№ 1 –ФЧИ-

Микро 
(жылдык) 

63   Курулуштун дүң 
продукциясынын 
эсептөөлөрү 
 

Жыл  
сайын 

Сентябрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

№ 2– Инвест 
(жылдык), 

№ 2– Инвест 
ЖӨБО 

(жылдык),  
№ 1 – ЖТК 
(жылдык), 

№ 1 – Кайра 
жабдуу 

(кварталдык), 
№ 1 – КК 
(жылдык), 
№ 1 –ФЧИ-

Микро 
(жылдык) 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
15ине 
чейин 

Экспресс-
маалымат, 

басылмалар 

№ 2– Инвест 
(кыскача), 

№ 2 – Инвест 
ЖӨБО (айлык), 

№ 1 – ЖТК 
(айлык), № 1–
КК (кыскача) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

64   Жалпы 
республика 
боюнча 
курулуштагы 
баалардын 
индекстеринин  
эсептөөлөрү 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилдин 

60-күнү 

 Жарыялоо- 
лор, иштелип 

чыгуучу 
таблицалар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

№ 9 – КК  
(кварталдык) 

1.2.8. Соода жана кызмат көрсөтүүлөрдүн статистикасы 
65   Дүң жана чекене 

сооданын,  
автомобилдерди 
жана 
мотоциклдерди 
оңдоонун  
көлөмү жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

25-июнь 
  
  
  

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер) 

СКТ 
маалыматтар 

базасы, 
«open data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Соода 
(жылдык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(жылдык), 
№ 12 – Соода 

(жылдык), 
№ 1 – Соода 

(айлык), 
№ 1 – ФЧИ-

Микро 
(кварталдык), 
№ 14 – Соода 
(кварталдык). 
Жеке адамдын 
статусуна ээ 
болгон чарба 
жүргүзүүчү 

субъекттерди 
тандалмалуу 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

берилген 
ыктыярдуу 

жана 
милдеттүү 

патенттердин 
саны жөнүндө 

МСКнын 
маалыматтары, 

эксперттик 
баалоо 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилдин 

50-күнү 
Ай сайын Отчеттук 

мезгилдин 
13-күнү 

66   Азык-түлүк жана 
азык-түлүк эмес 
товарларды сатуу 
түзүмү жөнүндө 

Жыл  
сайын 

25-июнь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 

№ 1 – Соода 
(жылдык), 

№ 3 – Соода 
(жылдык), 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетендер) 
 СКТ 

маалыматтар 
базасы, 

«open data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(жылдык), 
№ 14 – Соода 
(кварталдык). 
Жеке адамдын 

статусу бар 
чарбалык 

субъекттерди 
тандалмалуу 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

эксперттик  
баалоолор 

67   Аймактар боюнча 
азык-түлүк жана 
азык-түлүк эмес  
товарлардын 
соода 
жүгүртүүсү  
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
  

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки  

айдын 
15ине 
чейин  

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистикалык 

басылмалар 
(жыйнак, 

бюллетен- 
дер), ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Соода 
(айлык) 

№ 3 – Соода 
(жылдык) 

№ 14 – Соода 
(кварталдык), 
жеке адамдын 

статусу бар 
чарбалык 

субъекттерди 
тандалмалуу 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

эксперттик  
баалоолор 

68   Мейманканалар- 
дын жана  
ресторандардын 
иши жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл 
сайын 

  
  

квартал  
сайын 

  
  
  
  
 
 

ай сайын 

15-июнь 
  
  
 

отчеттук 
мезгилдин 

50-күнү 
  
  
 

отчеттук 
мезгилдин 

13-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар,  
статистика-

лык 
басылмалар 

(жыйнак, 
бюллетендер, 

экспресс-
маалымат), 

аналитикалык 
сереп, СКТ 

маалыматтар 
базасы, «open 

data» 
мобилдик 
тиркемеси, 

№ 1 – Соода 
(жылдык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(жылдык), 
№ 1 – Соода 

(айлык), 
№ 1 – ФХД-

Микро 
(кварталдык). 
Жеке адамдын 
статусуна ээ 
болгон чарба 
жүргүзүүчү 

субъекттердии 
тандалмалуу 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

берилген 
ыктыярдуу 

жана 
милдеттүү 

патенттердин 
саны жөнүндө 

МСКнын 
маалыматтары, 

эксперттик 
баалоолор 

69   Рыноктун иштери 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

15-июнь,  
отчеттук 

мезгилдин 
50-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак, 

бюллетень  

№ 12 – Соода 
(жылдык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(жылдык), 
№ 14 – Соода 
(кварталдык) 
№ 1 – ФЧИ-

Микро 
(кварталдык). 
Жеке адамдын 
статусуна ээ 
болгон чарба 
жүргүзүүчү 

субъекттерди 
тандалмалуу 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

берилген 
ыктыярдуу 

жана 
милдеттүү 

патенттердин 
саны жөнүндө 

МСКнын 
 маалыматтары 

70   Рыноктук кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
көлөмү жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

25-июнь 
  

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 

№ 3 – Кызмат 
көрсөтүү  
(жылдык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(жылдык), 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилдин 

50-күнү 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилдин 

13-күнү 

басылмалар 
(жыйнак,  
бюллетен- 

дер) 

 № 12 – Соода 
(жылдык), 

№ 3 – Кызмат 
көрсөтүү  
(айлык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро  

(кварталдык), 
№ 14 – Соода 
(кварталдык). 
Жеке адамдын 
статусуна ээ 
болгон чарба 
жүргүзүүчү 

субъекттерди 
тандалмалуу 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

ыктыярдуу 
жана 

милдеттүү 
патенттердин 
берилген саны 

жөнүндө 
МСКнын 

маалыматтары, 
эксперттик 
баалоолор 

1.2.9. Транспорт жана байланыш статистикасы 
71   Транспорттун  

бардык түрлөрү  
менен аткарылган 
иштердин көлөмү 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын, 

ай сайын 

1-апрель,  
отчеттук 
мезгилдин 

13-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистика-

лык 
басылмалар 
(жыйнак,  

бюллетендер) 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Авто 
(айлык), 

№ 65 – Автом 
(жылдык, 

кварталдык), 
№ 65 – ЭТР 

(кварталдык), 
№ 2 –Темир 

(айлык), 
№ ЦО – 22 
(жылдык,  

айлык), № 10 –
ГА  

(айлык), 
№ 12 – ГА 
(айлык), 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 
№ 16 – ГА 
(айлык), 

№ 65 – Ички 
суулар 

(кварталдык, 
айлык). Жеке 

адамдын 
статусуна ээ 
болгон чарба 
жүргүзүүчү 

субъекттерди 
тандалмалуу 

изилдөөлөрдүн  
маалыматтары, 

ыктыярдуу 
жана 

милдеттүү 
патенттердин 
берилген саны 

жөнүндө 
МСКнын 

маалыматтары,  
эксперттик 
 баалоолор 

72   Транспорттун 
түрлөрү боюнча 
жүктөрдү жана 
жүргүнчүлөрдү 
ташуудан түшкөн 
кирешелер жана 
чыгымдар  
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
  
  

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

1-июнь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
45-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар,  
статистика-

лык 
басылмалар 
(жыйнак,  

бюллетендер) 
 

№ 5 –АХ 
(жылдык, 

кварталдык), 
№ 65 – Автом 

(жылдык, 
кварталдык), 
№ 65 – ЭТР 

(кварталдык), 
№ 67 – Темир 

(жылдык, 
айлык),  

№ 67 – ГА 
(фин.) 

(жылдык, 
кварталдык) 
№ 65 – Ички 

суулар 
(кварталдык, 
айлык). Жеке 
ишкерлерди 
тандалмалуу  
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

изилдөөлөрдүн 
маалыматтары, 

ыктыярдуу 
жана 

милдеттүү 
патенттердин 
берилген саны 

жөнүндө 
МСКнын 

маалыматтары, 
эксперттик 
баалоолор 

  73   Төмөнкүдөй 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу: 
‒ транспорттук  
инфратүзүмдүн 
өлчөмү жөнүндө; 
‒ кыймылдуу  
курамдын  
болушу жөнүндө 
 

Жыл  
сайын 

1-апрель Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
аналитика-
лык сереп 

(ДСП) 

№ 41 – шос 
(жылдык) 
№ АГО-1 
(жылдык), 

№ 11 – Ички 
суулар 

(жылдык),  
№ 1 – Түтүк,  

№ 1 –ЭТР 
(жылдык), 

№ 1 – АГО-
жыйынтык 

(ДСП) 
(жылдык),  
№ 5 –ТС 

(жылдык),      
  № 32 – ГА 
(жылдык) 

74   Жол-транспорт 
кырсыктары 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

10-февраль, 
 отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
25-күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
аналитика-
лык сереп 

№ ДТП 

75   Байланыштын 
көрсөтүлгөн 
кызматтардын, 
почта жана  
курьердик  
иштин көлөмдөрү 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын, 

ай сайын 

25-июнь, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки  
50-күнү, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
9-күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар,  
статистика-

лык 
басылмалар  

(жыйнак,  
бюллетендер) 

ЕЭК 
форматтары 

№ 1 – Байланыш 
(жылдык, 

кварталдык), 
№ 12 –

Байланыш  
(айлык), Авто 

(айлык)  
№ 1 – ФЧИ-

Микро  
(жылдык), 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ФЧИ-
Микро  

(кварталдык) 
76   Байланыштын  

техникалык 
каражаттары 
жөнүндө, 
кыймылдуу 
электр  
байланыш 
тармактары 
жөнүндө  
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

  

30-апрель Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
статистикалык 

басылмалар   
(жыйнак,  

бюллетендер) 

№ 12 Ком,  
№ 15 Ком, 
№ 16 Ком 

(ШТБ),  
№ 17 Ком 
(СТСФ), 

№ 19 Ком,  
№ 20 Ком,      
 № 22 Ком,  
№ 23 Ком,  
№ 24 Ком,  
№ 31 Ком 

Маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын статистикасы 
77   Маалыматтык-

коммуникация-
лык 
технологиялар-
дын абалы жана 
аларды 
пайдалануу 
жөнүндө  
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

  
  

  

Июль, 
октябрь 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар,      
статистикалык 

басылмалар   
(жыйнак,  

бюллетендер) 

№ 2 –
Маалымат- 
таштыруу, 

№ 3 –
Маалымат- 
таштыруу, 

№ 1 – Микро 

78   Билим берүү   
уюмдарында    
маалыматтык-
коммуникация-
лык 
технологиялар-
дын абалы жана 
аларды 
пайдалануу       
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

Июнь, 
октябрь 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
статистикалык 

басылмалар   
(жыйнак,  

бюллетендер) 

№ 3 –
Маалыматташ-

тыруу,  
№ 1 – Микро 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

1.2.10. Демографиялык статистика 
79   Калктын табигый 

кыймылы. 
Катталгандардын 
саны: 
‒ жаңы 
төрөлгөндөр; 
‒ өлүү 
төрөлгөндөр; 
‒ өлгөндөр; 
‒ өлүмдүн 
себептери 
боюнча      
өлгөндөр 

Ай сайын 
  
  

Отчеттук 
мезгилдин 

45-күнү 

Статистика-
лык 

басылмалар  
(жыйнак, 

бюллетень, 
экпресс-

маалымат), 
аналитикалык 

сереп, ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

«Түндүк» ВЭӨТ 
аркылуу 
алынган 
СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары-
нын 

электрондук 
базалары 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилдин 

30-күнү  
Жыл  
сайын 

Июнь 

80   Өлгөн 
адамдардын 
санын өлүмдүн  
себептери боюнча 
бөлүштүрүү 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
45-күнү 

Статистика-
лык басылма-
лар (жыйнак, 
бюллетень, 

экпресс-
маалымат), 
аналитика-
лык сереп, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

«Түндүк» ВЭӨТ 
аркылуу 
алынган 
СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары-
нын 

электрондук 
базалары 

Жыл  
сайын 

Июнь 

81   Демографиялык 
эсептөөлөр – 
калктын  
төрөлүүсүнүн 
жана өлүмүнүн 
таблицалары 

Жыл  
сайын 

Июнь 
  
  
  
  

Жыйнак, 
аналитика- 
лык сереп, 

СКТ 
маалымат 

базасы, ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

«Түндүк» ЭВӨТ 
аркылуу 
алынган 
СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары-
нын 

электрондук 
базалары 

82   Калктын 
миграциясынын 
жалпы 
жыйынтыктары 

Ай сайын 
  
  

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
21-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
аналитикалык 

сереп 

«Түндүк» ЭВӨТ 
аркылуу 
алынган 
СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары-
нын 

электрондук 
базалары 

Квартал  
сайын  
(жарым 

жылдык) 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
45-күнү 

Жыл  
сайын 

Март 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

83   Жылдын 
башында жана 
бир жыл үчүн 
калктын орточо 
саны (жынысы  
жана жаш курагы 
боюнча) 

Жыл  
сайын 

Июнь 
  

Аналитикалык 
сереп, 

статистика- 
лык, жыйнак, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

«Түндүк» 
ЭВӨТ аркылуу 

алынган 
СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтары-
нын 

электрондук 
базалары 

84   Жылдын башына 
карата улуттары  
боюнча туруктуу  
калктын саны 

Жыл  
сайын 

Июнь 
  

Аналитика-
лык сереп, 
статистика-
лык жыйнак 

 

«Түндүк» 
ЭВӨТ аркылуу 

алынган 
СӨМдүн 
алгачкы 

маалыматтарын
ын электрондук 

базалары 
85   Жылдын башына 

карата айрым     
курактык топтор 
боюнча айыл     
аймактарынын  
жана айылдардын 
туруктуу 
калкынын саны 

Жыл  
сайын 

Апрель 
  

Пресс-релиз, 
статистикалык 

жыйнак 
 

№ 9 – С-Калк 
  

86   Административ-
дик-аймактык 
бирдиктердин 
саны 

Жыл  
сайын 

Июнь 
  

Аналитикалык 
сереп, 

статистика-
лык жыйнак 

ААБОТ МК 

1.2.11. Калктын эмгегинин жана жумуш менен камсыз 
болуусунун статистикасы 

87   Акы төлөнүүчү 
кызматкерлердин 
саны жана эмгек 
акылары боюнча      
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын 

 
квартал  
сайын 

 
 
 

ай сайын 
  
  

1-июнь, 
 
 

отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
65-күнү,  

 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
38-күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК       

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Э 
(жылдык), 

№ 1 – Э-Район 
(жылдык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(жылдык),  
№ 4 – Фин, 

№ 2 –кредит, 
№ 1 – СК,  
№1 – ИФ,   
№ 1 – Э 
(айлык),  
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

№ 1 – ФЧИ-
Микро 

(кварталдык) 
88   Жумушчу күчтү 

күтүүгө карата 
чыгымдардын   
курамы жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

10-июнь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК       

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Э 
(жылдык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро  

(жылдык) 

89   Жумушчулардын 
кыймылы 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Жыл  
сайын 

 
квартал  

сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
40-күнү, 
15-июнь 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Э 
(жылдык), 
№ 1 – Э-
(айлык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро  

(жылдык), 
№ 1 – ФЧИ-

Микро 
 (кварталдык) 

90   Эмгек акы төлөө 
боюнча мөөнөтү  
өткөн карыз 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки  
38-күнү 

  

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 –Э (айлык) 

91   Жаңы түзүлгөн 
жана жоюлган  
жумуш орундары 
жөнүндө 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 
 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
38-күнү  

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Э 
(айлык), 

№ 1 – ФЧИ-
Микро  

(кварталдык) 
Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
55-күнү  

ЭСКММ 
маалыматтары, 

№ 1 – ЖО  
(кварталдык) 

92   Бир ай толук 
иштеген 
тизмелик 
курамдын 
кызматкерле-
ринин санын 
эмгек акынын 
өлчөмдөрү 
боюнча 
бөлүштүрүүнүн 

Жылына  
1 жолу 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
38-күнү 

  

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК       

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Э 
(айлык) 

формасына 
тиркеме  
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

маалыматтарын 
иштеп чыгуу 

93   2023-жылдын 
1-январына карата 
мамлекеттик  
башкаруу  
органдарында 
иштеген  
кызматкерлердин 
саны боюнча  
маалыматтарды  
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

3- апрель Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар 

№ 1 – МАМ 
(кыска) 

94   2023-жылдын 
1-январына  
карата   
жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
органдарында 
иштеген  
кызматкерлердин 
саны боюнча  
маалыматтарды  
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

11-март Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар 

№ 1 – МАМ-М 

95   Жумушчу күчтүн 
саны, иш менен 
камсыз болуу  
жана 
жумушсуздук,  
жумушчу күчтүн 
курамына 
кирбеген   
адамдардын 
саны, эмгек 
миграциясы 
боюнча 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын 

Июль Маалымат 
базасы,     

иштелип   
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 4 –
(кварталдык), 

«Иш менен 
камсыз болуу 

жана  
жумушсуздук»,  
үй чарбалары- 
нын бюджет- 
терин жана 

жумушчу күчтү 
интеграциялан-
ган тандалма- 
луу текшерүү- 
нүн маалымат- 

тары 

Квартал 
сайын 

I кв. ‒ 
 сентябрь, 

II кв. ‒ 
 декабрь, 
III кв. ‒ 
 келерки 
жылдын 
 марты, 
IV кв. ‒     
кийинки 
жылдын  

июну 

96   Катталган 
жумушсуздардын 
саны боюнча 
маалыматтарды 
иштеп чыгуу 

Жыл  
сайын, 
квартал 
сайын, 

ай сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
30-күнү,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
10-күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Э 
жумушка  
орношуу  
(жылдык, 

кварталдык, 
айлык) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

97   Уюштурулган  
тартипте чет 
өлкөгө иштөө 
үчүн кеткен эмгек 
мигранттарынын 
саны. Кыргыз  
Республикасы-
нын аймагына 
тартылуучу чет 
өлкөлүк 
жумушчу күчтүн 
саны 

Жыл  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
25- күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – М 
 (эмгек 

миграциясы) 

98   Качкындардын  
саны жана  
социалдык-
демографиялык 
курамы 

Жыл  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
20-күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – К 
(Качкындар) 

  

99  Диний 
уюмдардын 
кызматкерлери-
нин саны 

Жыл  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки    

20-февраль 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар 

№ 1 – Д (Дин) 

1.2.12. Үй чарба статистикасы 
100 Азык-түлүк  

коопсуздугунун 
маалыматтык  
системасы,  
тамак-аш  
продуктуларын 
суткалык  
керектөөнүн  
энергетикалык  
баалуулугу 

Квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
140-күнү 

  

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

ҮБИТ 
(№ 1, № 3, № 6 

суроо 
жыйнактары) 

101 Жашоо 
минимуму 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
 12-күнү 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

КС – 001, 
тамак-аш       

продуктулары-
нын чекене 
бааларына 

байкоо 
жүргүзүү 

102  Үй чарбаларынын 
акчалай 

Жыл  
сайын 

Кийинки 
жылдын 
май айы 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 

ҮБИТ 
(№ 1, № 3, 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

кирешелери жана 
чыгашалары 

Квартал  
сайын 

I кв. ‒ 
август, 
II кв. ‒ 
ноябрь, 
III кв. ‒  
кийинки 
жылдын 
февраль 

айы, 
IV кв.‒  
кийинки 
жылдын 
май айы 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 5, № 6 суроо 
жыйнактары) 

103  Үй чарбаларында 
тамак-аш 
продуктуларын 
киши башына 
орточо керектөө 

Жыл  
сайын 

Кийинки 
жылдын 
май айы 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК 

 форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

ҮБИТ 
(№ 1, № 3 

суроо 
жыйнактары) Квартал  

сайын 
I кв. –
август, 
II кв.–
ноябрь, 
III кв. ‒ 

 кийинки 
жылдын 

февраль айы, 
IV кв. ‒  
кийинки 
жылдын 
май айы 

104 Үй чарбаларында 
сатып алынуучу 
тамак-аш  
продуктулары-
нын орточо 
наркы. 
Калктын колдогу  
акчалай 
кирешелеринин 
сатып алуучулук 
жөндөмдүүлүгү 

Жыл  
сайын 

 
 

Квартал  
сайын 

Кийинки 
жылдын 
май айы 

 
I кв. –
август, 
II кв.–
ноябрь, 
III кв. ‒ 

 кийинки 
жылдын 

февраль айы, 
IV кв. ‒  
кийинки 
жылдын 
май айы 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

ҮБИТ 
(№ 1, № 3, № 6 

суроо 
жыйнактары) 

105  Калктын 
децилдик топтору 

Жыл  
сайын 

Кийинки 
жылдын 

Иштелип  
чыгуучу  

ҮБИТ 
(№ 1, № 6 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

боюнча үй чарба 
бюджеттеринин 
айрым 
көрсөткүчтөрү 

июнь-июль 
айлары 

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

суроо 
жыйнактары) 

Квартал  
сайын 

I кв. ‒ 
август-

сентябрь, 
II кв.‒

ноябрь-
декабрь, 
III кв. ‒  
кийинки 
жылдын 
февраль 

-март 
айлары, 
IV кв. ‒     
кийинки 
жылдын 

май - июнь  
айлары 

106  Үй чарбаларын 
жана калкты 
киши башына    
акчалай 
кирешенин 
өлчөмү боюнча 
бөлүштүрүү 

Жыл 
сайын 

Кийинки 
жылдын 

июнь-июль  
айлары 

Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар 

ҮБИТ 
(№1, № 6 суроо 
жыйнактары) 

Квартал 
сайын 

I кв. ‒ 
август-

сентябрь, 
II кв.‒

ноябрь-
декабрь, 
III кв. ‒  
кийинки 
жылдын 
февраль 

-март 
айлары, 
IV кв. ‒     
кийинки 
жылдын 

май - июнь  
айлары 

107  Тамактануунун 
энергетикалык  
баалуулугу 

Жыл  
сайын 

Кийинки 
жылдын  
май айы 

Иштелип  
чыгуучу  

ҮБИТ 
(№ 1, № 3 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

Квартал 
сайын 

I кв. ‒ 
август, 
II кв.‒

ноябрь, 
III кв. ‒     
кийинки 
жылдын 
февраль 

айы, 
IV кв. ‒ 

 кийинки 
жылдын 
май айы 

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

суроо 
жыйнактары) 

108  Калктын 
жакырчылык 
деңгээлин 
мүнөздөөчү 
көрсөткүчтөр 
жана 
индикаторлор 

Жыл  
сайын 

Июнь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

ҮБИТ суроо 
жыйнактары 

109  Калктын 
кирешелеринин 
дифференциа-
циясынын жана 
экономикалык 
теңсиздигинин 
көрсөткүчтөрү 

Жыл  
сайын, 

квартал  
сайын 

Август, 
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
55-күнү 

 
 

Иштелип  
чыгуучу 

таблицалар, 
ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

ҮБИТ суроо 
жыйнактары 

110  Үй чарбалары 
жөнүндө жалпы 
маалыматтар 

Жыл  
сайын 

Август Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
КМШ 

схемалары 

ҮБИТ суроо 
жыйнактары 

111  Экологиялык 
туруктуулуктун 
жана саламаттык 
сактоонун 
индикаторлору 

Жыл 
сайын 

Август Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар 

ҮБИТ суроо 
жыйнактары 

1.2.13. Социалдык статистика 
Билим берүү жана илим статистикасы 

112 Билим берүү  
системасы   
менен калктын 
камтылышы, 
эсептик 
көрсөткүчтөр 

Жыл 
сайын 

6-июнь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар,  
жыйнактар 

№ 85,   
№ 1 – ЖМ,   
№ 2 – НК,  
№ 3 – НК,  

№ 1 (кесиптик 
техникалык  
жыйынды) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

113  Күндүзгү жалпы 
билим берүү 
уюмдарынын 
саны 
 

Жылына  
1 жолу 
(окуу 

жылынын 
башталы-

шына 
карата) 

12-ноябрь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар,  
жыйнактар, 

аналитикалык 
жазуулар, ЕЭК 

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ЖМ 
  

114 Жалпы билим    
берүү уюмдарына 
барбаган  
балдардын санын 
аныктоо 

Жыл 
сайын 

17-ноябрь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
 жыйнактар, 

аналитикалык 
жазуулар 

№ 77 

115 Жалпы билим    
берүү уюмдарына 
барбаган 
балдардын санын 
баалап аныктоо 
боюнча эсептөө, 
аймактар боюнча 

Жыл 
сайын 

6-июнь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар 

 № 77 

116 Кечки жалпы  
билим берүү 
уюмдарынын 
саны 
 

Жылына  
1 жолу  
(окуу  

жылынын 
башталы-

шына 
карата) 

1-декабрь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ СВ-1 
  

117 Мектепке 
чейинки 
уюмдардын саны 
 

Жыл 
сайын 

10-март Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 85 
  

118 Балдардын 
мектептен 
тышкаркы  
мекемелеринин 
саны 

Жыл 
сайын 

19-апрель Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – МТ 
  

119 Балдар 
уюмдарынын 
саны 
 

Жыл 
сайын 

26-март Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар 

№ Д –13 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

120 Жетим балдар   
жана ден 
соолугунун 
мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар 
үчүн мектеп-
интернаттардын 
саны 

Жыл 
сайын 

26-март Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ Д –13 
  

121 Жогорку 
кесиптик билим 
берүү 
уюмдарынын 
саны. 
Стипендиялык 
фонд жана окуу 
үчүн  
төлөө: 
‒ окуу формасы 
боюнча 
(бюджеттик, 
бюджеттен 
тышкаркы). 
Окутуу-
лабораториялык  
имараттардын   
жана 
жатаканалардын 
болушу жана 
алардын 
пайдаланылышы. 
Жеке 
компьютерлердин 
болушу жөнүндө 
маалыматтар 

Жыл 
сайын 

30-декабрь Иштелип  
чыгуучу  

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

№ 3 – НК 
  

122 Орто кесиптик 
билим берүүнүн 
билим берүү 
уюмдарынын 
саны 

Жыл 
сайын 

29-декабрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 2 – НК 
  

123 Баштапкы 
кесиптик билим 
берүүнүн билим 
берүү 

Жыл 
сайын 

17-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

№ 1 (кесиптик 
техникалык- 
жыйынтык- 

тоочу) 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

уюмдарынын 
саны (кесиптик 
окуу жайлар, 
лицейлер) 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

  

124 Аспирантура, 
докторантура бар 
уюмдардын саны 
 

Жыл 
сайын 

17-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – НК 
  

125 Илимий-
техникалык 
иштердин көлөмү 
 

Жыл 
сайын 

31-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – илим 
  

Маданият статистикасы 
126 Эс алууну жана 

көңүл ачууну 
уюштуруу (цирк, 
маданият жана эс 
алуу парктары,  
концерттик 
уюмдар) 

Жыл 
сайын 

10-февраль Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 13 – НК 
 

127  Театрлар  Жыл 
сайын 

21-февраль Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 9 – НК 

128 Клуб мекемелери 
 

Жыл 
сайын 

15-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар,  
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 7 – НК 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

129 Музейлер  Жыл 
сайын 

21-февраль  Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК   
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 8 – НК 

130 Коомдук  
китепканалар 
 

Жыл 
сайын 

15-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар,  
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 6 – 
Китепкана 

  

131 Басмакана  
иши (гезиттер, 
журналдар,  
китептер жана 
брошюралар) 
 

Жыл 
сайын 

8-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – Басма 
  

132 Балдардын 
музыкалык, 
көркөм 
мектептери жана 
искусство 
мектептери 

Жыл 
сайын 

5-ноябрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 1 – БММ  
(топтомо) 

  

133 Тарыхтын жана 
маданияттын  
кыймылсыз  
эстеликтери 

Жыл  
сайын 

20-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – ОПИК 

134 Кинотеатрлар 
 

Жыл 
сайын 

25-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – кино 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

Саламаттык сактоо жана майыптык статистикасы 
135 Саламаттык  

сактоонун  
ресурстары: 
саламаттык 
сактоо 
уюмдарынын 
тармагы 

Жыл 
сайын 

28-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – 
саламаттык 

сактоо 

136 Калктын 
жугуштуу жана 
мите ооруларга  
чалдыгуусу 
 

Жыл 
сайын 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
айдын 
11ине   
чейин 

Иштелип  
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 1 

137 Калктын 
ооруларынын 
негизги 
класстары  
боюнча ооруга 
чалдыгуусу 

Жыл 
сайын 

16-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 12 

138 Калктын  
кургак учуктун 
активдүү 
формалары менен 
оорушу 
 

Жыл 
сайын 

5-май Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 8 

139 Калктын залалдуу 
шишик 
ооруларына 
чалдыгуусу 
 

Жыл 
сайын 

31-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 7 

140 Калктын 
жыныстык жол 
менен  
жугуучу  
жугуштуу 
ооруларга 
чалдыгуусу 

Жыл 
сайын 

28-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  

№ 9 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

 форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

141 Калктын 
психикалык жана 
жүрүм-турумду 
бузган ооруларга  
чалдыгуусу  

Жыл 
сайын 

10-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 10 

142 Калктын 
наркологиялык 
ооруларга  
чалдыгуусу 
 

Жыл 
сайын 

14-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 10 

143 Балдарды, 
өспүрүмдөрдү 
жана чоң 
адамдарды  
жугуштуу 
ооруларга каршы 
эмдөө жана кайра 
эмдөө 

Жыл 
сайын 

25-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 5 

144 ВИЧ инфекциясы 
жана 
СПИД оорусу 
биринчи жолу 
аныкталган 
оорулуулардын  
саны 

Жыл 
сайын 

10-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 4 

145  Дарылоо-алдын 
алуу уюмдарында 
кош бойлууларга, 
төрөгөн аялдарга  
медициналык  
жардам көрсөтүү, 
аймактар боюнча 

Жыл 
сайын 

10-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 12 

146 Боюнан алдыруу  
жөнүндө 
маалымат 

Жыл 
сайын 

26-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 

№ 13 



106 
 

№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

 жыйнактар, 
ЕЭК  

форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

147 Балдарды жана 
үй-бүлөлөрдү 
реабилитациялоо
нун 
адистештирилген 
борборлорундагы 
балдардын саны  
жана орундардын 
саны, аймактар 
боюнча 

Жыл 
сайын 

14-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 
 

№ 20 

148 Зомбулукка 
(анын ичинде  
кыйноолорго) 
кабылган, 
медициналык 
жардам алуу үчүн 
саламаттык 
сактоо уюмуна 
кайрылган 
адамдардын саны 

Жыл 
сайын 

25-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 19 

149 Стационарда  
дарыланган 
оорулуулардын 
саны 

Жыл 
сайын 

22-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 14 

150 Өндүрүштө  
жабыркагандарды
н саны жана 
травматизмдин 
материалдык 
кесепеттери 

Жыл 
сайын 

20-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 7 ТВН 

151 Чоң адамдардын  
алгачкы 
майыптыгы 

Жыл 
сайын 

20-февраль Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 7 – 
майыптык 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

152 Балдардын 
алгачкы 
майыптыгы 

Жыл 
сайын 

20-февраль Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 7 – Д  
(балдардын  
майыптыгы) 

Укук бузуулардын статистикасы 
153 Кыргыз  

Республикасында  
Кылмыштуулук-
тун абалы 
 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 
кийинки 
15-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – ВЦП 

154 Соттолгон 
адамдардын саны 
 

Жыл 
сайын 

26-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ УД-00-1а 

155 Соттор 
тарабынан 
иштерди кароо 
 

Жыл 
сайын 

26-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ УД-01-1а 

156 ЖАК 
мекемелеринин 
саны (түзөтүү 
колониялары, 
тарбиялоо 
колониялары, 
жатак-абактары, 
түрмөлөр) жана 
аларда  
камалгандардын 
саны  

Жыл 
сайын 

25-февраль  Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 
 

№ 8 – ИТУ 

157 Кризистик  
борборлорго, баш 
калкалоочу 
жайларга, 
аксакалдар 
сотуна, калкка 
социалдык- 
психологиялык 
жардам 
көрсөтүүчү  
борборлорго  
кайрылгандардын 
саны 

Жыл 
сайын  

12-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – КЦ 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

158  Кылган  
кылмыштардын 
жана кылмыш 
жасаган 
адамдардын саны 

Жыл 
сайын 

21-январь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 ВЦП 

159 Кыргыз 
Республикасын-
дагы 
мыйзамдуулуктун 
абалына, Кыргыз 
Республикасынын 
мыйзамдарынын 
тармактары 
боюнча 
мониторинг 
жүргүзүү 

Жыл 
сайын 

30-январь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – Е 

160  Өрттүн саны 
жана анын 
кесепеттери 
 

Жыл 
сайын 

18-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – ПО 

Социалдык камсыздоо жана социалдык коргоо статистикасы 
161 Социалдык  

фонддун, башка 
министрликтер- 
дин жана 
ведомстволор-
дун органдарын- 
да эсепте турган 
пенсионерлердин 
саны, аларга 
чектелген айлык 
пенсиялардын, 
пенсияга 
үстөктөрдүн жана 
компенсациялард
ын суммалары 
жана орточо 
өлчөмдөрү 

Жыл 
сайын 

28-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

№ 94 – соц,  
 № 94 – соц  
(аскердик  
кызмат) 

162 Мамлекеттик    
жөлөкпул 
алуучулардын 
саны, аларга 
чектелген 
мамлекеттик 
айлык 
жөлөкпулдун  

Жыл 
сайын 

28-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары  

№ 2 собес 
жана № 1 жана 

№ 2 
тиркемелер 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

суммалары жана 
орточо 
өлчөмдөрү 

163 Топтолмо 
пенсиялык 
фонддо эсепте 
турган 
пенсионерлердин 
саны,  аларга 
чектелген айлык 
пенсиянын 
суммалары жана 
орточо 
өлчөмдөрү.  
Топтолмо 
пенсиялык 
фонддун 
катышуучула-
рынын саны. 
Топтолмо 
пенсиялык 
фонддун 
пенсиялык 
топтомдорунун 
көлөмү.  
Топтолмо  
пенсиялык 
фонддун 
кварталдар 
боюнча  
кирешелери жана  
чыгымдары 

Жыл 
сайын 

20-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – НФ 
  

164 Социалдык       
стационардык    
мекемелердин    
болушу жана 
алардагы 
социалдык  
кызмат көрсөтүү-
лөрдү алуучулар- 
дын саны 

Жыл 
сайын 

28-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 1 – собес 
  

165 Ата-энесинин  
камкордугусуз 
калганы 
аныкталган жана 
жайгаштырыл-

Жыл 
сайын 

3-март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

 

№ 103 – РИК 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

ган балдардын 
жана 
өспүрүмдөрдүн 
саны 

Турак жай  фондунун статистикасы 
166 Турак жай фонду, 

бир адамга карата 
турак жай менен 
камсыздалышы, 
турак жай 
фондунун  
жабдуулары, 
калктын турак 
жай шарттары 

Жыл 
сайын 

17-апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 1 – турак 
жай фонду, 
№ 1 – турак 

жай 

167 Мамлекеттик 
турак жай 
фондунун 
үйлөрүндө 
калкты турак жай 
менен  
камсыз кылуу,  
аймак боюнча 

Жыл 
сайын  

18-февраль Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

ЕЭК  
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 4 – турак 
жай фонду 

1.2.14. Коммуналдык чарбалардын ишинин статистикасы 
168 Калктуу 

конуштардын  
жайлуулугу жана 
санитардык 
тазалоо 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар,  
жыйнак, 
экспресс-
маалымат, 

аналитикалы
к жазуу  

№ 1 – 
Жакшыртуу 

169 Суу түтүгүнүн, 
канализациялык    
курулмалардын 
болушу жана 
иштеши 
 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак, 
экспресс-
маалымат 

№ 1 – Суу 
канал 

170 Айыл жериндеги 
борборлош-
турулган суу 
менен жабдуу 
тутумунун 
болушу жана 
иштеши 

Жыл 
сайын 

Май Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак, 
экспресс-
маалымат 

№ 1 – Ичүүчү 
суу 

171 Коомдук 
пайдалануудагы 

Жыл 
сайын 

Март Иштелип 
чыгуучу 

№ 1 – Мончо 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

мончолордун 
болушу 

таблицалар, 
жыйнак  

1.2.15. Айлана-чөйрөнүн статистикасы 
172 Пайдалуу  

кендерди казууда 
геологиялык 
чалгындоо 
иштери 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

№ 1 – ГР 

173 Топуракты 
рекультивация- 
лоо жана 
пайдалануу,  
аймактар боюнча 

Жыл 
сайын 

Март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар 

№ 2 – ТП-
Рекультивация 

174 Атмосферага    
булгоочу заттарды 
чыгаруунун 
булактары жана 
көлөмү, аларды 
тазалоо жана 
утилдештирүү 

Жыл 
сайын 

Март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак, 

КМШ  
схемалары  

№ 2 – ТП-Аба 

175 Байкоонун 
маалыматтары: 
‒ Кыргыз 
Республикасы- 
нын 5 шаарында 
булгоочу 
заттардын 
түрлөрү боюнча; 
‒ метеостанция- 
лар боюнча 
метеорологиялык 
байкоолор; 
‒ айлар боюнча 
(жаан-чачындын 
көлөмү жана 
абанын 
температурасы) 

Жыл 
сайын 

Май Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак 

№ 1 – 
Гидромет 

176 Айлана-чөйрөнү 
коргоо жана 
жаратылыш 
ресурстарын 
сарамжалдуу 
пайдалануу 
жаатындагы 
мамлекеттик 

Жыл 
сайын 

Февраль  Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак 

№ 1 – 
жаратылышты 

коргоо 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

контролдоонун 
жыйынтыктары  

177 Жаратылышты 
коргоонун иш-
чараларына 
кеткен чыгымдар 
 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар,  
жыйнак, 

ЕЭК 
форматтары 
жана КМШ 
схемалары 

№ 4 – ОС 

178 Өзгөчө 
коргоодогу 
жаратылыш 
аймактарынын  
категориялары 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак, 

КМШ  
схемалары 

№ 1 – ӨКЖА 

179 Токой өстүрүү  
жана токойду     
калыбына 
келтирүү иштери, 
санитардык 
кыюулар жана 
Мамлекеттик  
токой фондунда 
токойдогу 
өрттөрдүн 
көрсөткүчтөрү  

Жыл 
сайын 

Февраль  Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак, 

КМШ  
схемалары 

№ 1 – ТЧ 
 

180 Жапайы  
жаныбарларды 
коргоо жана 
көбөйтүү 

Жыл 
сайын 

Март Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак 

№ 2 – ТП- 
Мергенчилик 

181 Сууну топтоо 
жана пайдалануу, 
агын сууларды  
чыгаруу 
 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 
 экспресс-
маалымат, 

КМШ  
схемалары 

№ 2 – ТП 
Суу чарба 
(топтомо) 

182 Өндүрүштүн  
калдыктарынын 
пайда болушу, 
алар менен иштөө, 
аларды 
жайгаштыруу жана 
керектөө 

Жыл 
сайын 

Апрель Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар, 

КМШ 
схемалары  

№ 1 – 
Калдыктар, 

№ 2 – 
Калдыктар 
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

183 Өзгөчө 
кырдаалдардан  
келтирилген зыян 
‒ өзгөчө 
кырдаалдардын 
түрлөрү боюнча 
аймактык    
контекстте, 
өзгөчө 
кырдаалдардан  
келтирилген 
зыяндын көлөмү 

Жыл 
сайын 

Февраль ТӨМ 
көрсөткүч- 

төрүнүн 
таблицасы  

 

№ 1 – ӨК 

1.2.16. Туризм статистикасы 
184  Жамааттык  

жайгаштыруу  
каражаттарынын 
(мейманканалар, 
конок үйлөрү,  
адистештирилген 
жана башка  
жайгаштыруу  
каражаттары)  
иши жөнүндө  
маалыматтарды  
иштеп чыгуу 

Жыл 
сайын, 

квартал  
сайын 

20-июнь,  
отчеттук 

мезгилден 
кийинки 
 50-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
статистикалы
к басылмалар 
(жыйнактар, 

экспресс-
маалымат, 

бюллетендер) 

№ 1 – Туризм 
(кварталдык), 

жеке адамдарга 
таандык болгон 
конок үйлөрүн 

бир жолку 
изилдөөнүн 

маалыматтары 

185 Жамааттык  
жайгаштыруу  
каражаттарынын 
иши жөнүндө  
маалыматтарды  
иштеп чыгуу 

Июнь, 
июль,  
август 

Отчеттук 
мезгилден 
кийинки  
3-күнү 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак 

№ 1 – 
Турфирма 
(кыска), 

(айлык) жайкы 
сезон убагына, 
июндан август 
бүткөнгө чейин 

186 Жай мезгилинде 
балдардын эс  
алуусун 
уюштуруу 
жөнүндө  
маалыматтарды  
иштеп чыгуу 

Жыл 
сайын  

(сезондук) 

25-сентябрь Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнактар 

№ 1 – ДОК 
 (бир жолку) 

187 Жай убагында 
жана кыш 
убагында конок 
үйлөрүндө эс 
алуучу 
уюштурулбаган 

Жылына  
эки жолу 

10-март, 
1-октябрь 

Иштелип 
чыгуучу 

таблицалар, 
жыйнак,  

аналитикалык 
сереп 

Туризм 
чөйрөсүндө 

ишин 
жүргүзүүчү 
чарбалык  
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№ Статистикалык 
иштердин 
 аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Статисти-
калык 

маалымат-
тарды 
түзүү 

мөөнөтү 

Берүү 
формасы 

Маалымат 
булактары 

(статистикалы
к формалар, 

башка расмий 
булактар) 

туристтердин 
саны жөнүндө   
маалыматтарды  
иштеп чыгуу 

субъекттерди 
бир жолку 
текшерүү 

  
1.3. Улутстаткомдун сайтына жайгаштырылган статистикалык маалыматтар 

базалары 
  

№ Статистикалык маалыматтар базаларынын 
аталыштары 

Мезгили 

1 «Ачык маалыматтар» порталы (Оpen data) Жыл сайын 
2 Кыргыз Республикасынын Туруктуу өнүктүрүү 

максаттарынын көрсөткүчтөрүнүн мониторингинин жана 
отчеттуулугунун улуттук платформасы 

Жыл сайын 

3 Эл аралык валюталык фонддун (ЭВФ) Маалыматтарды 
жайылтуунун атайын стандарты (МЖАС) 

Жума сайын, 
ай сайын 

4 Статистикалык көрсөткүчтөрдүн тутумуна ылайык 
социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр 

Жыл сайын 

5 Социалдык-экономикалык көрсөткүчтөр (ыкчам 
маалыматтар): 
‒ экономикалык иштин түрлөрү боюнча өнөр жай 

продукциясын өндүрүүнүн көлөмү; 
‒ экономикалык иштин түрлөрү боюнча өнөр жай 

продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекстери; 
‒ өнөр жай продукциясынын негизги түрлөрүн өндүрүү; 
‒ керектөө бааларынын индекси (КБИ); 
‒ өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси (ӨБИ, 3-

версия); 
‒ мамлекеттик бюджеттин кирешелери; 
‒ мамлекеттик бюджеттин чыгашалары; 
‒ мамлекеттик бюджеттин дефицити (-), профицити 

Ай сайын 

6 Гендердик индикаторлордун маалыматтар базасы: 
‒ демографиянын көрсөткүчтөрү; 
‒ калктын жашоо деңгээлинин көрсөткүчтөрү; 
‒ билим берүүнүн көрсөткүчтөрү; 
‒ кылмыштуулуктун көрсөткүчтөрү; 
‒ саламаттык сактоонун көрсөткүчтөрү 

Жыл сайын 

7 Балдар боюнча маалыматтар базасы (TransMONEE 
Кыргызстан): 
‒ үй-бүлөлүк чөйрө; 
‒ балдардын сот адилеттигине жетүүсү; 
‒ балдарга карата зомбулук; 
‒ майып балдар 

Жыл сайын 
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№ Статистикалык маалыматтар базаларынын 
аталыштары 

Мезгили 

8 Статистикалык бирдиктердин Бирдиктүү мамлекеттик 
регистринен чарбалык субъекттер жөнүндө маалымат: 
‒ коомдук бирикмелердин саны; 

Квартал сайын, 
ай сайын 

‒ экономикалык иштин түрлөрү боюнча республиканын  
аймагында иштеп жаткан чарбалык субъекттердин саны; 
‒ уюштуруу-укуктук формалары боюнча республиканын 

аймагында иштеп жаткан чарбалык субъекттердин саны; 

 

‒ туризм чөйрөсүндө жана рекреация жана эс алуу 
жаатында кызмат көрсөтүүчү катталган чарбалык 
субъекттердин саны 

 

9 Региондук статистика боюнча маалыматтар базалары: 
‒ иш менен камсыз кылуу көрсөткүчтөрү; 
‒ айыл чарба көрсөткүчтөрү; 
‒ курулуштун жана инвестициялардын көрсөткүчтөрү; 
‒ соода жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көрсөткүчтөрү; 
‒ өнөр жай көрсөткүчтөрү; 
‒ транспорттук көрсөткүчтөр; 
‒ тышкы экономикалык иштин көрсөткүчтөрү; 
‒ финансылык көрсөткүчтөр; 
‒ демографиялык көрсөткүчтөр 

Статистикалык 
иштердин  
графигине 

ылайык 

 
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан түзүлө турган 

расмий статистикалык маалымат 
  

№ Расмий 
статистикалык 
маалыматтын 

аталышы  
(басылма) 

Мезгилдүүлүгү Колдонуучуларга 
расмий 

статистикалык 
маалыматтарды 

берүүнүн 
мөөнөтү 

Берүү  
формасы 

  

1 Кыргыз 
Республикасынын 
Улуттук банкынын 
жылдык отчету 

Жыл сайын Июнь КРУБ расмий 
интернет-
сайтына 

жүктөө үчүн 
pdf 

форматында 
жарыялоо 

2 Кыргыз  
Республикасынын 
төлөм балансы 
  

Квартал сайын: 
июнда,  

августта, 
ноябрда,  
февралда 

Июнда ‒
жылдык басылма; 

августта ‒  
1 квартал үчүн;  

ноябрда ‒  
1-жарым жылдык 
үчүн; февралда ‒ 

тогуз ай үчүн 

КРУБ расмий 
интернет-
сайтына 

жүктөө үчүн 
pdf 

форматында 
жарыялоо 

3 Кыргыз  
Республикасынын 
Улуттук банкынын 
бюллетени 

Ай сайын Отчеттук 
мезгилден 

кийинки экинчи 
айдын 15-20-күнү 

КРУБ расмий 
интернет-
сайтына 

жүктөө үчүн 
xls 
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№ Расмий 
статистикалык 
маалыматтын 

аталышы  
(басылма) 

Мезгилдүүлүгү Колдонуучуларга 
расмий 

статистикалык 
маалыматтарды 

берүүнүн 
мөөнөтү 

Берүү  
формасы 

  

форматында 
жарыялоо  

4 Кыргыз 
Республикасынын 
финансы секторунун  
туруктуулугу 
жөнүндө отчет 

Жылына эки  
жолу 

Отчеттук жылдан 
кийинки жылдын  

январында,  
‒ 1-жарым 

жылдык үчүн; 
отчеттук жылдан 
кийинки жылдын 

июлунда, 
 – жыл үчүн 

КРУБ расмий 
интернет-
сайтына 

жүктөө үчүн 
pdf 

форматында 
жарыялоо 

  
IV. «Туруктуу өнүктүрүү максаттары» көрсөткүчтөрүнүн мониторинги 

  
  
№ Статистикалык иштердин 

аталышы 
Мезгилдүү-

лүгү 
Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

1 Жакырчылыктын эл аралык 
чегинен төмөн жашаган калктын 
жынысы, жашы, статусу, 
иштеген иши жана жашаган 
жери (шаар/айыл) боюнча үлүшү 
(1.1.1) 

Жыл сайын Ноябрь Улутстатком  

2 Улуттук жакырчылыктын 
чегинен төмөн жашаган өлкөнүн 
калкынын жынысы жана курагы 
боюнча үлүшү (1.2.1) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

3 Улуттук аныктамаларга ылайык 
бардык көрүнүштөрдө 
жакырчылыкта жашаган бардык 
курактагы эркектердин, 
аялдардын жана балдардын 
үлүшү (1.2.2) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

4 Социалдык коргоонун 
минималдуу деңгээли/тутуму 
менен камтылган, жынысы 
боюнча бөлүштүрүлгөн, 
балдарды, жумушсуздарды, 
карыларды, майыптарды, кош 
бойлууларды, ымыркайларды, 
эмгекке байланыштуу жаракат 
алгандарды, жакыр жана аялуу 

Жыл сайын Июль Улутстатком, 
ЭСКММ, 

пенсиялык 
камсыздоону 

жүзөгө 
ашыруучу  

мамлекеттик 
органдар 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

катмарды бөлүү менен калктын 
үлүшү (1.3.1) 

5 Өлгөндөрдүн, дайынсыз 
жоголгондордун жана табигый 
кырсыктардан жапа 
чеккендердин саны 100 000 
адамга карата (1.5.1) 

Жыл сайын Август Улутстатком 

6 Кырсыктардан түздөн-түз 
экономикалык жоготуулар 
улуттук ички дүң продуктунун 
(ИДП) пайызына карата (1.5.2) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

7 2015‒2030-жылдардагы Табигый 
кырсыктардын тобокелдигин 
азайтуу боюнча Сендай алкактуу 
программасына ылайык табигый 
кырсыктардын тобокелдигин 
азайтуунун улуттук 
стратегиясын кабыл алган жана 
жүзөгө ашырган өлкөлөрдүн 
саны (1.5.3) 

Жыл сайын Март ӨКМ 

8 Мамлекеттик чыгымдардын 
жалпы суммасында негизги 
кызмат көрсөтүүлөргө (билим 
берүү, саламаттык сактоо жана 
социалдык коргоо) 
сарптоолордун үлүшү (1.а.2) 

Жыл сайын Август Улутстатком 

9 Жетишсиз тамактануунун 
жайылышы (2.1.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

10 Калктын азык-түлүк 
коопсуздугунун жоктугунун 
орточо же оор деңгээли («Азык-
түлүк коопсуздугунун жоктугун 
кабылдоо шкаласы» боюнча) 
(2.1.2) 

Жыл сайын  Сентябрь Улутстатком 

11 Мамлекеттик чыгымдардын 
түзүмү боюнча аныкталуучу 
айыл чарбасына багыттоонун 
индекси (2.а.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

12 Энелердин өлүмүнүн 
коэффициенти (3.1.1) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

13 Квалификациялуу медициналык 
кызматкерлер кабыл алган 
төрөттөрдүн үлүшү (3.1.2) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

14 Беш жашка чейинки курактагы 
балдардын өлүмүнүн 
коэффициенти (3.2.1) 

Жыл сайын Июль Улутстаком 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

15 Жаңы төрөлгөн балдардын 
өлүмүнүн коэффициенти (3.2.2) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

16 Инфекциялуу эмес 1000 адамга 
ВИЧ инфекциясын жаңы 
жуктуруп алгандардын саны, 
жынысы, курагы жана калктын 
негизги топторуна таандыгы 
боюнча бөлүштүрүү менен 
(3.3.1) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

17 Кургак учукка чалдыгуулар 100 
000 адамга карата (3.3.2) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

18 Безгек оорусуна чалдыгуулар 
1000  адамга карата (3.3.3) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

19 В гепатитинин жугушу 100 000  
адамга карата  (3.3.4) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

20 Жүрөк-кан тамыр оорулары, рак, 
диабет, өнөкөт респиратордук 
оорулардан өлүмгө учуроо 
(3.4.1) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

21 Өзүнө кол салуудан өлүм (3.4.2) Жыл сайын Июль Улутстатком 
22 Жол-транспорт кырсыктарынын 

натыйжасында өлүм (3.6.1) 
Жыл сайын Июль Улутстатком 

23 Өспүрүм кыздардын арасында 
(10 жаштан 14 жашка чейинки 
куракта; 15 жаштан 19 жашка 
чейинки куракта) ушул эле 
курактык топтогу 1000 өспүрүм 
кызга карата төрөт 
коэффициенти (3.7.2)  

Жыл сайын Апрель Улутстатком 

24 Коопсуз суу, коопсуз санитария 
жана гигиена жоктугунан болгон 
өлүм (суу менен камсыздоо, 
санитария жана гигиена (СКСГ) 
жаатында коопсуз кызмат 
көрсөтүүлөрдүн жоктугунан) 
(3.9.2) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

25 Атайын эмес уулануудан каза 
болгондор (3.9.3) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

26 15 жаштан жогорку курактагы 
адамдар арасында тамеки 
колдонуунун курактык 
стандартташтырылган таралышы 
(3.a.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

27 Улуттук программаларга кирген 
бардык вакциналар менен 
эмделген калктын максаттуу 
тобунун үлүшү (3.b.1) 

Жыл сайын Июнь 
 

Улутстатком 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

28 Калктын киши башына карата 
медициналык кызматкерлердин 
саны жана алардын 
бөлүштүрүлүшү (3.с.1) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

29 Окутуунун уюштурулган 
түрлөрүнө катышуунун деңгээли 
(мектепке кирүүнүн расмий 
курагына жеткенге чейин бир 
жыл мурда), жынысы боюнча 
бөлүштүрүү (4.2.2)  

Жыл сайын Май Улутстатком 

30 I) глобалдык жарандыктын 
духунда тарбия берүү жана ii) 
туруктуу өнүктүрүү 
кызыкчылыгында билим берүү 
төмөнкүлөрдө ар тараптан эске 
алынат: (а) билим берүү 
чөйрөсүндөгү улуттук саясатта; 
b) окуу пландарында; 
c) мугалимдерди даярдоодо; 
жана d) окуучуларды баалоодо 
(4.7.1) 

Жыл сайын Январь БИМ 

31 Окутуу үчүн минималдуу талап 
кылынган квалификациясы бар   
мугалимдердин үлүшү, 
мекеменин билим берүү 
деңгээли боюнча бөлүштүрүү 
(4.c.1) 

Жыл сайын Май Улутстатком 

32 Теңдикти жана жыныс белгиси 
боюнча басмырлабоону 
жайылтуу жана камсыз кылуу 
үчүн  ченемдик укуктук базанын 
бар же жоктугу жана ушул 
чөйрөдөгү абалга байкоо 
жүргүзүү (5.1.1) 

Жыл сайын Январь ЭСКММ 

33 Аялдар  
а) улуттук парламенттерде жана  
b) жергиликтүү бийлик 
органдарында ээлеген 
орундардын үлүшү (5.5.1) 

Жыл сайын Апрель Улутстатком 

34 Жетекчилик кызмат 
орундарындагы аялдардын 
үлүшү (5.5.2)  

Жыл сайын Июль Улутстатком 

35 15 жаштан ашкан аялдар менен 
эркектерге сексуалдык жана 
репродуктивдик саламаттыкты 
сактоо кызматтарына жана 
маалыматка, ушул чөйрөдөгү 

Жыл сайын Январь ССМ 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

билимге толук жана бирдей 
жетүүсүн кепилдөөчү 
мыйзамдары жана ченемдик 
актылары иштеген өлкөлөрдүн 
саны (5.6.2) 

36 Уюлдук телефону бар 
адамдардын үлүшү, жынысы 
боюнча бөлүү (5.б.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

37 Коопсуздук талаптарын сактоо 
менен уюштурулган суу менен 
камсыздоо кызматынан 
пайдаланган калктын үлүшү 
(6.1.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

38 Коопсуз тазартылган чарбалык-
тиричиликтик жана өнөр жайлык 
агынды суулардын үлүшү (6.3.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

39 Электр энергиясына ээ калктын 
үлүшү (7.1.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

40 Негизинен отундун таза 
түрлөрүн жана технологияларды 
колдонгон калктын үлүшү (7.1.2) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

41 Калктын киши башына реалдуу 
ИДПнын ар жылдык өсүү темпи 
(8.1.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

42 Ар бир иштеп жаткан адамга 
реалдуу ИДПнын ар жылдык 
өсүү темпи (8.2.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

43 Жумушсуздуктун деңгээли, 
жынысы, курагы жана 
майыптыгы боюнча бөлүү (8.5.2) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

44 Окубаган, иштебеген жана 
кесиптик көндүмдөргө ээ 
болбогон жаштардын  
(15тен 24 жашка чейинки 
курактагы) үлүшү (8.6.1) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

45 100 000 жумушчуга карата 
өлүмгө алып келүүчү жана 
өлүмгө алып келбеген 
өндүрүштүк травматизмдин 
деңгээли, жынысы жана 
миграциялык статусу боюнча 
бөлүү (8.8.1) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

46 100 000 чоң адамга эсептелген а) 
коммерциялык банктын 
филиалдарынын саны жана б) 
100 000 чоң адамга эсептелген 
банкоматтардын саны (8.10.1) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком, 
КРУБ 

(макулдашуу 
боюнча) 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

47 Банкта же башка финансы 
мекемесинде эсеби бар же 
мобилдик финансы кызматтарын 
көрсөткөн операторлордун 
кызматтарын пайдаланган чоң 
адамдардын 
(15 жаштан ашкан) үлүшү 
(8.10.2) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

48 Транспорттун түрү боюнча 
жүргүнчү жана жүк 
ташуулардын көлөмү (9.1.2) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

49 ИДПга жана калктын киши 
башына карата пайыздык 
катыштыкта иштетүүчү өнөр 
жайда түзүлгөн кошумча нарк 
(9.2.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

50 Жалпы жумуш менен камсыз 
болууга карата пайыз менен 
иштетүүчү өнөр жайдагы жумуш 
менен камсыз болуу (9.2.2) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

51 Таза өнөр жай продукциясынын 
жалпы көлөмүндө чакан 
ишканалардын үлүшү (9.3.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

52 Кредити же кредиттик линиясы 
бар чакан ишканалардын үлүшү 
(9.3.2) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

53 Изилдөөчүлөрдүн саны (толук 
иштеген эквивалентте) бир 
миллион тургундарга карата 
(9.5.2) 

Жыл сайын Май Улутстатком 

54 Кошумча нарктын жалпы 
көлөмүндө орто жана жогорку 
технологиялык тармактардын    
продукциясынын кошумча 
наркынын үлүшү (9.b.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

55 Мобилдик тармактар менен 
камтылган калктын үлүшү, 
технологиялар боюнча бөлүү 
(9.c.1) 

Жыл сайын Март СӨМ, 
Улутстатком 

56 Калктын аз камсыз болгон 40 
пайызынын жана жалпы калктын 
арасында үй чарбаларынын 
чыгымдарынын же 
кирешелеринин киши башына 
карата өсүү темпи (10.1.1) 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 

57 Кирешелери медианалык 
кирешенин 50 пайызынан төмөн 

Жыл сайын Июнь Улутстатком 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

адамдардын үлүшү, жынысы, 
курагы жана майыптыгы боюнча 
бөлүү (10.2.1) 

58 ИДПнын эмгек акыга тиешелүү 
үлүшү (10.4.1) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

59 Коомдук транспортко ыңгайлуу 
жеткен калктын үлүшү, жынысы, 
жашы жана майыптыгы боюнча 
бөлүштүрүлгөн (11.2.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

60 Өлгөндөрдүн, дайынсыз 
жоголгондордун жана табигый 
кырсыктардан түздөн-түз 
жабыркагандардын саны 100 000 
адамга карата (11.5.1) 

Жыл сайын Август Улутстатком 

61 Дүйнөлүк ИДПга карата 
пайыздык катыштагы түздөн-түз 
экономикалык жоготуулар, 
инфратүзүмдүн маанилүү 
объекттерине тийгизген зыян 
жана табигый кырсык менен 
шартталган негизги 
кызматтардын ишиндеги 
үзгүлтүккө учуроолордун саны 
(11.5.2) 

Жыл сайын Декабрь Улутстатком 

62 2015‒2030-жылдарга табигый 
кырсыктардын тобокелин 
азайтуу боюнча Сендай алкактуу 
программасына ылайык улуттук 
табигый кырсыктардын 
тобокелдигин азайтуунун 
улуттук стратегиясын кабыл 
алган жана жүзөгө ашырган 
өлкөлөрдүн саны (11.b.1) 

Жыл сайын Январь ӨКМ 

63 Сарамжалдуу керектөөгө жана 
өндүрүшкө өтүүнү колдоо 
боюнча директивалык 
документтерди иштеп чыккан, 
кабыл алган же жүзөгө ашырган 
өлкөлөрдүн саны (12.1.1) 

Жыл сайын Январь ЭКМ 

64 Ар бир келишимдин 
талаптарына ылайык 
маалыматты берүү боюнча 
милдеттенмелерин жана 
милдеттерин аткарган, кооптуу 
жана башка химиялык заттар 
жана калдыктар боюнча эл 
аралык көп тараптуу 

Жыл сайын Январь ЖРЭТКМ 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

экологиялык макулдашуулардын 
тараптарынын саны (12.4.1) 

65 а) Кооптуу калдыктардын 
калктын киши башына пайда 
болушу жана б) Иштетилген 
зыяндуу калдыктардын үлүшү, 
тазалоо түрлөрү боюнча 
бөлүштүрүү (12.4.2) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

66 (I) глобалдык жарандыкта тарбия 
берүү жана (ii) туруктуу өнүгүү  
кызыкчылыгында билим берүү    
төмөнкүлөрдө ар тараптан эске 
алынат: (а) билим берүү 
чөйрөсүндөгү улуттук саясатта;  
б) окуу пландарында;  
в) мугалимдерди даярдоодо; 
жана г) окуучуларды баалоодо 
(12.8.1)  

Жыл сайын Январь 
 

БИМ 

67 Өлгөндөрдүн, дайынсыз 
жоголгондордун жана табигый 
кырсыктардан түздөн-түз 
жабыркагандардын саны 100 000 
адамга карата (13.1.1) 

Жыл сайын Август Улутстатком 

68 2015‒2030-жылдарга табигый 
кырсыктардын тобокелдигин 
азайтуу боюнча Сендай алкактуу 
программасына ылайык табигый 
кырсыктардын тобокелдигин 
азайтуунун улуттук 
стратегиясын кабыл алган жана 
жүзөгө ашырып жаткан 
өлкөлөрдүн саны (13.1.2) 

Жыл сайын Январь ӨКМ 

69 Бириккен Улуттар Уюмунун 
Климаттын өзгөрүшү боюнча 
алкактык конвенциясынын 
катчылыгына билдирилүүчү 
маалыматка ылайык 
адаптациялоо маселелери 
боюнча билдирүүлөрү, 
адаптация жаатындагы улуттук 
пландары, узак мөөнөттүү 
стратегиялары, салымдары 
улуттук деңгээлде аныкталган 
өлкөлөрдүн саны (13.2.1) 

Жыл сайын Январь ЖРЭТКМ 

70 Биологиялык түрдүүлүк жагынан 
маанилүү коргоо алдында турган 
кургак жерлер райондорунун 
жана таза ичүүчү суу 

Жыл сайын Март ЖРЭТКМ 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

райондорунун үлүшү, 
экосистеманын түрлөрү боюнча  
бөлүштүрүү (15.1.2) 

71 Токой чарбасын жок 
болбогондой жүргүзүүгө 
өтүүдөгү прогресс (15.2.1) 

Жыл сайын Март АЧМ  

72 Биологиялык түрдүүлүк көз 
карашынан алганда коргоого 
алынган маанилүү тоолуу 
райондордун үлүшү (15.4.1) 

Жыл сайын Март ЖРЭТКМ 

73 Тийиштүү улуттук мыйзамдарды 
кабыл алган жана бөтөн жердин 
инвазивдик түрлөрүнүн киришин 
алдын алуу же санын жөнгө 
салуу үчүн жетиштүү 
ресурстарды бөлгөн өлкөлөрдүн 
үлүшү (15.8.1) 

Жыл сайын Март АЧМ  

74 (а) Биотүрдүүлүк жаатындагы 
улуттук стратегияда жана иш-
аракеттер планында 2011‒2020-
жылдарга карата 
Биотүрдүүлүктүн стратегиялык 
планынын алкагында Айти 
биотүрдүүлүктүн  
2-максатына ылайык улуттук 
максаттарды койгон же ушул 
сыяктуу максаттуу 
көрсөткүчтөргө жетүүнүн 
жүрүшүнө көз салган 
өлкөлөрдүн саны;  
б) экологиялык-экономикалык 
эсепке алуу тутумун киргизүүгө 
тиешелүү улуттук эсепке алуу 
жана отчеттуулук тутумуна 
биологиялык түрдүүлүктү 
интеграциялоо (15.9.1) 

Жыл сайын Январь ЖРЭТКМ 

75 Жынысы жана курагы боюнча 
бөлүштүрүлгөн атайылап киши 
өлтүрүүнүн курмандыктарынын  
саны 100 000 адамга карата 
(16.1.1) 

Жыл сайын Май Башкы  
прокуратура, 
Улутстатком 

76 Өз районунда көчөдө жалгыз 
калууну коопсуз деп эсептеген 
адамдардын үлүшү (16.1.4) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

77 Жынысы, курагы жана 
эксплуатациялоо формасы 
боюнча бөлүштүрүлгөн 

Жыл сайын Май Башкы  
прокуратура, 
Улутстатком 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

адамдарды сатуунун 
курмандыктарынын саны  
100 000 адамга карата (16.2.2) 

78 Өкмөттүн баштапкы чыгымдары 
пайыздык катышта алгач 
бекитилген бюджетке карата, 
секторлор боюнча бөлүштүрүү 
менен (же бюджеттик 
классификация коддору же ушул 
сыяктуу категориялар боюнча) 
(16.6.1) 

Жыл сайын Март ФМ 

79 Улуттук жана жергиликтүү 
мекемелердеги кызмат 
орундарынын үлүшү, анын 
ичинде (а) мыйзам чыгаруу 
жыйындарында;  
б) мамлекеттик кызматта;  
в) сот органдарында, улуттук 
бөлүштүрүүгө салыштырмалуу, 
жаш курагы, жынысы, 
майыптыгы жана калктын тобу 
боюнча бөлүштүрүү менен 
(16.7.1) 

Жыл сайын Апрель Улутстатком 

80 Жарандардын маалыматка 
жетүүсү конституциялык, 
мыйзамдык жана/же саясий 
кепилдиктери кабыл алынган 
жана колдонулуп жаткан 
өлкөлөрдүн саны (16.10.2) 

Жыл сайын Январь ММСЖСМ 

81 Париж принциптерине ылайык 
иштеген көз карандысыз улуттук 
адам укуктары институттарынын 
болушу (16.a.1) 

Жыл сайын Январь Кыргыз 
Республикасы-

нын 
Акыйкатчы 
институту 

82 Мамлекеттик кирешелердин 
жалпы көлөмү ИДПга карата 
пайыздык катышта, булактары 
боюнча бөлүштүрүү менен 
(17.1.1) 

Жыл сайын Декабрь ФМ,  
Улутстатком 

83 Ички салыктардын эсебинен  
каржыланган улуттук  
бюджеттин үлүшү (17.1.2) 

Жыл сайын Август ФМ,  
Улутстатком 

84 Карыздарды тейлөөгө 
сарпталуучу товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
экспортунан келип түшүүлөрдүн 
үлүшү (17.4.1) 

Жыл сайын Март ФМ 
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№ Статистикалык иштердин 
аталышы 

Мезгилдүү-
лүгү 

Көрсөткүч-
төрдү түзүү 
мөөнөттөрү 

 

Аткаруучу- 
лар 

85 Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, 
анын ичинде көп өнүкпөгөн 
өлкөлөр үчүн инвестицияларды 
илгерилетүү режими кабыл 
алынган жана иштеп жаткан 
өлкөлөрдүн саны (17.5.1) 

Жыл сайын Январь Инвестиция- 
лар боюнча 

улуттук 
агенттик 

 

86 Кең тилкелүү Интернеттин 
стационардык абоненттеринин 
саны, ылдамдыгы боюнча 
бөлүштүрүү менен (17.6.1) 

Жыл сайын Июль Улутстатком 

87 Интернетти колдонгон калктын 
үлүшү (17.8.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

88 Туруктуу өнүктүрүү 
максаттарына жетүүдөгү 
прогрессти байкоо үчүн 
статистика чөйрөсүндөгү 
потенциалдын көрсөткүчү 
(17.18.1) 

Жыл сайын Сентябрь Улутстатком 

89 Расмий статистиканын негиз 
салуучу принциптерине шайкеш 
келген улуттук статистикалык 
мыйзамдары бар өлкөлөрдүн 
саны (17.18.2) 

Жыл сайын Январь Улутстатком 

90 Акыркы 10 жылда жок дегенде 
бир жолу калкты жана турак жай 
фондун каттоону өткөргөн; жана 
б) төрөлүүнү 100 пайызга жана 
өлүмдү 80 пайызга каттоо 
максатына жеткен өлкөлөрдүн 
үлүшү (17.19.2) 

Жыл сайын  Улутстатком 

 
 

V. Статистика жаатындагы эл аралык кызматташтык 
 

1. Мамлекеттер аралык органдарга, эл аралык уюмдарга Улутстатком 
тарабынан бериле турган расмий статистикалык маалымат 

  
№ Расмий статистикалык 

маалыматтын аталышы 
 

Расмий 
статистика-

лык 
маалыматты 

берүүнүн 
мезгилдүүлүгү 

Расмий статистикалык 
маалымат берилүүчү 

уюмдун аталышы 

 1 БУУнун Демографиялык 
жылдык жыйнагы (MBS) 

Жыл сайын БУУнун статистика 
бөлүмү 

 2 Өнөр жай статистикасы 
боюнча сурамжылоо барагы 

Жыл сайын ЮНИДО 
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№ Расмий статистикалык 
маалыматтын аталышы 

 

Расмий 
статистика-

лык 
маалыматты 

берүүнүн 
мезгилдүүлүгү 

Расмий статистикалык 
маалымат берилүүчү 

уюмдун аталышы 

 3 Энергиянын кайра 
жаралуучу 
булактары боюнча 
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын Энергиянын кайра 
жаралуучу булактары 

боюнча  эл аралык 
агенттиги (IRENA) 

 4 Энергетика статистикасы 
боюнча жылдык сурамжылоо 
барагы 

Жыл сайын БУУнун статистика 
бөлүмү 

 5 Товарлар менен тышкы 
соода статистикасынын 
агрегацияланган  
маалыматтар базасы 
(UN Comtrade) 

Жыл сайын, 
ай сайын 

БУУнун статистика 
бөлүмү 

 6 Кызматтардын эл аралык 
соодасы боюнча сурамжылоо 
барагы 

Жыл сайын БУУнун статистика 
бөлүмү 

 7 БУУнун ар айлык 
статистикалык бюллетени 

Ай сайын БУУнун статистика 
бөлүмү 

 8 Энергиянын 
натыйжалуулугу 
көрсөткүчтөрү боюнча 
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын Эл аралык 
энергетикалык агенттик 

 9 БУУ ЕЭК улуттук эсептери 
боюнча сурамжылоо барагы 

Квартал сайын БУУнун статистика 
бөлүмү, БУУ 

ЕЭК статистика бөлүмү 
10 Гендердик статистика 

боюнча сурамжылоо барагы 
2 жылда 1 жолу БУУ ЕЭК 

11 Эл аралык миграция 
статистикасы 
боюнча сурамжылоо барагы 

2 жылда  
1 жолу 

БУУ статистика бөлүмү, 
ЕЭК 

12 Токой товарлары боюнча 
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын БУУ ЕЭК, БУУ ФАО 

13 Эмгек жана иш менен 
камсыздоо статистикасы 
боюнча ЭЭУ сурамжылоо 
барагы 

Жыл сайын Эл аралык эмгек уюму 

14 Айыл чарба продукциясын 
өндүрүүчүлөрүнүн баалары 
боюнча сурамжылоо барагы 

Жыл сайын БУУ ФАО 

15 Өсүмдүк жана мал чарба 
азыктарын өндүрүү жана 
пайдалануу боюнча  
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын БУУ ФАО 

16 Агроэкологиялык 
статистиканын маалыматын 
чогултуу үчүн 

Жыл сайын БУУ ФАО 
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№ Расмий статистикалык 
маалыматтын аталышы 

 

Расмий 
статистика-

лык 
маалыматты 

берүүнүн 
мезгилдүүлүгү 

Расмий статистикалык 
маалымат берилүүчү 

уюмдун аталышы 

сурамжылоо барагы 
17 Балык чарбасы жана 

аквакультуранын 
статистикасы 
боюнча сурамжылоо барагы 

Жыл сайын БУУ ФАО 

18 Билим берүү статистикасы  
боюнча сурамжылоо барагы 

Жыл сайын ЮНЕСКОнун статистика  
институту 

19 Илимий-изилдөө жана 
тажрыйбалык-
конструктордук иштердин 
статистикасы боюнча 
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын ЮНЕСКОнун статистика   
институту 

20 Үй чарбалары жана жеке 
адамдар тарабынан 
маалыматтык жана 
коммуникациялык 
технологияларды колдонуу 
боюнча сурамжылоо барагы 

Жыл сайын Эл аралык электр 
байланыш бирлиги 

21 Туризм статистикасы боюнча  
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын Дүйнөлүк туризттик 
уюму (ЮНВТО) 

22 Товарлардын тышкы соода 
статистикасынын 
агрегацияланган 
маалыматтар базасы 

Квартал  
сайын 

Евростат 

23 Дүйнөлүк жол статистикасы 
боюнча сурамжылоо барагы 

Жыл сайын Эл аралык автожол 
федерациясы ЭВФ менен 

биргеликте 
24 Энергетика боюнча ЭЭА ар 

жылдык сурамжылоо барагы 
Жыл сайын Эл аралык 

энергетикалык агенттик 
25 Темир жол кырсыктарынын  

статистикасы боюнча жана 
темир жолдордун өтмөк 
кесилиштериндеги 
коопсуздуктун статистикасы 
боюнча БУУ ЕЭК 
сурамжылоо барагы 

Жыл сайын БУУ ЕЭК 

26 Азия жана Тынч океан 
региону боюнча негизги 
көрсөткүчтөр 

Жыл сайын АӨБ 

27 КМШ Статкомитетинин 
статистикалык сурамжылоо 
барагы 

КМШнын 
Статистикалык 

иш программасы-
на ылайык 

КМШ Мамлекеттер 
аралык статистика 

комитети 

28 Евразия экономикалык 
комиссиясына расмий 

ЕЭКтин   
Статистикалык иш 

Евразия экономикалык  
комиссиясы 
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№ Расмий статистикалык 
маалыматтын аталышы 

 

Расмий 
статистика-

лык 
маалыматты 

берүүнүн 
мезгилдүүлүгү 

Расмий статистикалык 
маалымат берилүүчү 

уюмдун аталышы 

статистикалык маалыматтарды 
берүү 

программасына 
ылайык 

29 Кылмыштуулук жаатындагы 
тенденцияларга жана 
кылмыш-жаза сот 
адилеттигинин 
системаларынын иштешине 
сереп салуу 

Жыл сайын БУУнун баңгизаттар 
жана кылмыштуулук 

боюнча башкармалыгы 

  
 VI. Улутстаткомдун статистикалык ишин уюштуруу 

  
№ Иштердин, иш-чаралардын тизмеси Аткаруучулар Аткаруу  

мөөнөтү 
Расмий статистиканы, улуттук статистика тутумун өнүктүрүү жана 

өркүндөтүү боюнча иш 
1 2022‒2026-жылдарга Кыргыз 

Республикасынын расмий 
статистикасын өнүктүрүүнүн орто 
мөөнөттүү программасынын  
иш-чараларын ишке ашыруу 

Улутстатком, 
мамлекеттик  

органдар, 
өнүгүү боюнча 

өнөктөштөр 

Жыл сайын 

2 Дүйнөлүк банктын «Салыктык 
башкарууну жана статистика тутумун 
модернизациялоо» долбоорун ишке 
ашыруу 

Улутстатком,  
мамлекеттик 

органдар,  
Дүйнөлүк банк 

Жыл сайын, 
2021‒2025- 
жылдары 

3 Кыргыз Республикасынын Статистика 
боюнча кеңешинин жыйналыштарын 
өткөрүүнү уюштуруу 

Улутстатком, 
мамлекеттик  

органдар, 
өнүгүү боюнча 

өнөктөштөр 

Жылына эки 
жолудан кем 

эмес 

Индикаторлордун мониторинги  
4 Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн  

улуттук мамлекеттик 
программаларынын мониторинги 

Улутстатком Программалар
да белгиленген 
мөөнөттөргө 

ылайык 
5 Кыргыз Республикасында Туруктуу 

өнүктүрүү максаттарынын 
индикаторлорунун мониторинги 

Улутстатком Жыл сайын, 
график боюнча 

6 Экономикалык коопсуздукка болгон 
коркунучтардын көрсөткүчтөрүнүн 
мониторинги 

Улутстатком Жарым жыл 
сайын, 

отчеттук 
мезгилден  
кийинки  
70-күнү 

7 Кыргыз Республикасынын 
региондорунун социалдык-

Улутстатком Квартал сайын 
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№ Иштердин, иш-чаралардын тизмеси Аткаруучулар Аткаруу  
мөөнөтү 

экономикалык өнүгүүсүнүн 
көрсөткүчтөрүнүн мониторингинин 
тутуму 

Кыргыз Республикасынын расмий статистикасынын сапатын камсыздоо 
тутумун ишке киргизүү жана мониторинги (СОКОС-КР) 

8 Улутстаткомдун башка расмий 
статистиканы өндүрүүчүлөргө жана 
административдик маалыматтарды 
берүүчүлөргө СОКОС-КР ишке 
ашыруу боюнча көмөк көрсөтүү 
планын даярдоо жана бекитүү 

Улутстатком, 
мамлекеттик 

органдар 

I квартал 

9 СОКОС-КР ишке ашыруу боюнча  
иш-чаралардын планын УСТтун 
мүчөлөрү тарабынан бекитүү 

Улутстатком, 
мамлекеттик 

органдар 

I квартал 

10 Улутстаткомдун айрым тармактык 
бөлүмдөрү тарабынан расмий 
статистиканын сапаты боюнча 
пилоттук отчетторду жарыялоо 

Улутстатком IV квартал 

11 Тандалган административдик 
маалыматтарды жеткирип 
берүүчүлөрдүн пилоттук сапат 
отчетторун жарыялоо 

Улутстатком, 
тандалган 

администра-
тивдик 

маалыматтар-
ды айрым 

берүүчүлөр 

IV квартал 

Эл аралык кызматташтыкты камсыз кылуу 
12 Кыргыз Республикасынын эл аралык  

келишимдеринин алкагында иштерди 
жүзөгө ашыруу 

Улутстатком Дайыма 

13 Улуттук статистика тутумун бекемдөө 
маселелери боюнча чет өлкөлөрдө, 
ошондой эле өлкө ичинде жана 
КМШга мүчө мамлекеттерде эл 
аралык уюмдар тарабынан өткөрүлө 
турган сессияларга, 
конференцияларга, жумушчу 
кеңешмелерге жана башка  
иш-чараларга катышуу 

Эл аралык  
статистикалык  

жана 
экономикалык

уюмдар 

Эл аралык  
уюмдардын 
пландарына 

ылайык 

14 Статистикалык маалыматтардын 
сапатын жана салыштырмалуулугун 
жакшыртуу, жаңы методологиялык 
принциптерди ишке киргизүү үчүн 
расмий статистиканын потенциалын 
жогорулатуу максатында 
Улутстаткомдун эл аралык уюмдар ‒ 
донорлор (өнүктүрүү боюнча 
өнөктөштөр) менен кызматташтык 

Өнүктүрүү  
боюнча 

өнөктөштөр, 
Улутстатком 

Өнүктүрүү  
боюнча 

өнөктөштөр-
дүн 

программа- 
ларына жана 
пландарына 

ылайык 
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15 КМШ мамлекеттер аралык 
статистикалык комитетин 
маалыматтык камсыздоо 

Улутстатком КМШнын  
Статистикалык 

иштердин 
программасы-

на ылайык 
16 Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдары 
тарабынан ЕЭК расмий 
статистикалык маалыматтарды берүү   

Улутстатком, 
КРУБ 

(макулдашуу 
боюнча), ЭКМ, 

ФМ, АЧМ, 
ЭСКММ 

ЕАЭБдин  
бекитилген 

форматтарына 
ылайык 

17 Кыргыз Республикасынын МЖАСка 
катышуу маселелери боюнча ишти 
координациялоо 

Улутстатком Дайыма 

Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү 
18 Статистикалык жана 

административдик маалыматтарды 
алмашуу маселелери  
боюнча Улутстатком менен 
мамлекеттик органдардын 
ортосундагы ведомстволор аралык 
келишимдердин долбоорун даярдоо 

Улутстатком, 
мамлекеттик 

органдар 

Жыл ичинде 

19 Рыноктордогу атаандаштык чөйрөнү 
изилдөө үчүн ээсиз калган 
маалыматтар базаларын берүү 

Улутстатком,  
ЭКМ 

Квартал  
сайын 

20 Отчеттуулуктун статистикалык 
формаларын кыскартуу максатында 
МСК менен биргеликте «Киреше 
салыгы, мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруу каражаттары жана 
эмгек мамилелери боюнча отчет 
(FORM STI-161)» статистика 
органына маалыматты сапаттуу берүү 
боюнча биргелешкен иштерди 
жүргүзүү 

Улутстатком,  
МСК 

Отчеттук  
мезгилден  
кийинки 

айдын 20сына 
чейин 

21 ЖӨБО «Санарип Аймак» АМСти 
иштеп чыгуу жана ишке киргизүү 

МКЖӨБИМА, 
«Инфаком» 

МИ, 
Улутстатком, 

ЖӨБО 
(макулдашуу 

боюнча) 

Жыл ичинде 

22 Региондук статистиканын 
маалыматтарын берүү боюнча 
ведомстволор аралык өз ара 
аракеттенүү 

Улутстатком, 
ЭКМ 

Дайыма,  
Улутстатком 
тарабынан 
бекитилген 

статистикалык 
иштердин 
графигине 

ылайык 
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23 «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча  
юридикалык жактарды мамлекеттик 
каттоо, кайра каттоо жана ишин 
токтотууну каттоо учурунда өз ара 
аракеттенүү 

Улутстатком, 
ЮМ, МСК, 
Социалдык 

фонд 

Күн сайын 

24 Жеке ишкерлерди (жеке адамдарды) 
мамлекеттик каттоо, кайра каттоо 
жана ишин токтотууну каттоо 
учурунда өз ара аракеттенүү 

Улутстатком, 
МСК 

Күн сайын 

25 Мамлекеттик органдардын 
ведомстволук реестрлери менен 
СББМР МБнын маалыматтык өз ара 
аракеттенүүсү 

Улутстатком, 
 мамлекеттик 

органдар 

Жыл ичинде 

Улутстаткомдун методологиялык иши 
26 Методологиялык кеңештин 

жыйналыштарын өткөрүүнү 
уюштуруу 

Улутстатком Жыл ичинде 

27 Табигый капиталды эсепке алуу 
боюнча методологиялык жоболорду 
иштеп чыгуу 

Улутстатком Жыл ичинде 

28 Туруктуу өнүктүрүү максаттарынын 
көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу жана 
адаптациялоо 

Улутстатком Жыл ичинде 

29 Климаттын өзгөрүшүнүн 
статистикасы боюнча  
Көрсөткүчтөрдү жана 
методологиялык жоболорду иштеп 
чыгуу 

Улутстатком Жыл ичинде 

30 «Санарип Аймак» АМС алкагында 
муниципалдык статистиканын 
индикаторлорунун тутумун иштеп 
чыгуу 

Улутстатком Жыл ичинде 

Маалыматтык-маалымдамалык камсыздоо 
31 Улутстаткомдун расмий сайтын 

актуалдаштыруу 
Улутстатком Дайыма 

32 Мобилдүү тиркеменин  
көрсөткүчтөрүн жаңыртуу 

Улутстатком Дайыма 

33 ЭВФтин электрондук бюллетенине 
жайгаштыруу үчүн бардык 
категориялар боюнча МЖАСка 
ылайык маалыматтарды жана 
метамаалыматтарды жаңыртуу 

Улутстатком,  
ФМ, КР УБ 

(макулдашуу 
боюнча) 

Дайыма, 
Улутстатком 

бекиткен 
графикке  
ылайык 

34 КР Президентинин 1995-жылдын  
4-январындагы № 12 буйругуна 
ылайык Президенттин 
Администрациясына, Министрлер 
Кабинетине,ТИМге № 1 эл аралык 
форма боюнча маалыматтарды берүү 

Улутстатком Квартал  
сайын 
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35 СББМР МБ ишке киргизүү жана 
актуалдаштыруу 

Улутстатком Дайыма 

36 АЧСК маалыматтарын жаңыртуу Улутстатком Ар жылдык,  
июль айында 

37 Социалдык-экономикалык 
көрсөткүчтөрдүн маалыматтар 
базаларын СКТга ылайык жүргүзүү 

Улутстатком Квартал  
сайын 

38 Расмий жана администрациялык 
статистикалык отчеттуулуктун 
формаларынын маалыматтар базасын 
жана электрондук түрдө аларды 
толтуруу боюнча нускамаларды 
жүргүзүү 

Улутстатком Декабрь 

39 Метамаалыматтар базасын жүргүзүү Улутстатком Квартал  
сайын 

40 Бирдиктүү классификация тутумунун 
классификаторлорун жүргүзүү жана 
техникалык-экономикалык жана 
социалдык маалыматтарды  
коддоо   

Улутстатком Дайыма 

41 Калктуу конуштардын (облустук, 
шаардык башкармалыктардын)  
аймагында экономиканын жана 
социалдык чөйрөнүн абалын 
мүнөздөгөн статистикалык 
көрсөткүчтөрдүн маалыматтар 
базасын жүргүзүү  

Улутстатком Дайыма 

42 Статистиканын бардык тармактары 
боюнча топтолгон статистикалык 
маалыматтарды облустук деңгээлде 
берүү 

Улутстатком Улутстатком 
бекиткен  

статистикалык 
иштердин  
графигине 

ылайык 
Улутстаткомдун тутумуна маалыматтык технологияларды киргизүү 

43 IT-кеңешинин жыйналыштарын 
өткөрүүнү уюштуруу 

Улутстатком Улутстатком 
бекиткен 

уюштуруу  
планына 
ылайык 

44 Заманбап компьютердик 
технологияларды, статистикалык 
маалыматтарды чогултуунун, 
сактоонун, иштетүүнүн жана 
чыгаруунун методдорун ишке 
киргизүү 

Улутстатком Дайыма 

45 Маалыматтарды электрондук иштетүү 
боюнча жаңы комплекстерди иштеп 
чыгуу жана учурдагы комплекстерди 
өркүндөтүү 

Улутстатком Дайыма 
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46 Аймактык статистика органдарын 
программалык, системалык жана 
технологиялык жактан камсыздоо 

Улутстатком Дайыма 

47 Улутстаткомдун маалыматтык 
чөйрөсүндө коопсуздук тутумунун 
иштешин камсыз кылуу 

Улутстатком Дайыма 

48 Улутстаткомдун расмий сайтын 
модернизациялоо 

Улутстатком Дайыма 

Статистика органдары тарабынан статистикалык маалыматтардын 
ишенимдүүлүгүн текшерүүнү камсыз кылуу 

49 Расмий статистикалык эсепке алуунун 
формалары боюнча чарбалык 
субьекттер берген статистикалык 
маалыматтардын ишенимдүүлүгүн 
камсыздоо 

Улутстатком Зарылдыгына  
жараша 

50 Үй чарбаларын интеграцияланган 
изилдөөнүн интервьюерлер чогулта 
турган маалыматтардын 
ишенимдүүлүгүн текшерүү 

Улутстатком Квартал сайын 

51 Шаардык жана облустук статистика  
Башкармалыктарынын Статистикалык 
программаны аткаруусунун сапаты 

Улутстатком Ай сайын 

52 Товарларга жана кызмат 
көрсөтүүлөргө карата керектөөчүлүк 
бааларды жана тарифтерди 
контролдоп текшерүү 

Улутстатком Квартал сайын 

Улутстаткомдун кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу 
53 Жаңы кабыл алынган кызматкерлерди 

Улутстатком тутумундагы ишти 
жалпы уюштуруу маселелери боюнча 
окутуу 

СИ жана КЖИ Жыл ичинде 

54 Статистиканын тармактары боюнча 
статистикалык маалыматты  
чогултууну жана иштеп чыгууну 
өркүндөтүү боюнча АСО адистерин 
окутуу 

Улутстатком, 
СИ жана КЖИ 

Жыл ичинде 

55 АСО адистери үчүн соода, кызмат 
көрсөтүү, транспорт, байланыш, МКТ 
жана туризм статистикасынын 
көрсөткүчтөрүн түзүү боюнча окутуу 
семинары 

Соода, МКТ  
жана туризм  
статистикасы  
башкармалы-
гы, СИ жана  

КЖИ 

2023-жылдын 
IV кварталы 

 
 

 
Кыскартуулардын тизмеги 

 
АӨБ Азия өнүктүрүү 

банкы 
ААБОТ МК 
 

«Кыргыз  
Республикасынын  
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администрациялык- 
аймактык 
объекттерин жана 
аймактык 
бирдиктерин 
белгилөө тутуму» 
мамлекеттик 
классификатору 

АЧСК Айыл чарба 
субъекттерин 
каттоо 

БУУ Бириккен Улуттар  
Уюму 

БУУ ЕЭК Бириккен Улуттар 
Уюмунун Европа  
экономикалык 
комиссиясы 

БУУ ФАО Бириккен Улуттар 
Уюмунун Азык-
түлүк жана айыл 
чарба уюму 

БДМК Башкаруучулук 
документтердин 
мамлекеттик 
классификатору 

ЕЭК  Евразия 
экономикалык 
комиссиясы  

ЕАЭБ Евразия 
экономикалык 
бирлиги 

ЕВРОСТАТ Европа бирлигинин 
статистикалык  
башкармалыгы 

ЕАЭБдин  
ТЭИ ТН 

Евразия 
экономикалык 
бирлигинин Тышкы 
экономикалык 
ишинин товардык 
номенклатурасы 

ЖКБМ Жогорку кесиптик 
билим берүү 
мекемеси 

ЖААК Жарандык абалдын 
актыларын каттоо 

ИДП Ички дүң продукт 

ИСКАКБ Ичүүчү сууну  
керектөөчүлөрдүн 
айылдык коомдук 
бирикмелери 

КМШ Көз карандысыз  
Мамлекеттер  
Шериктештиги 

КЭК Кеңири 
экономикалык 
категория 

МЖАС Маалыматтарды 
жайылтуу боюнча 
атайын стандарт 

МКТ Маалыматтык-
коммуникациялык  
технологиялар 

МТФ Мамлекеттик токой 
фонду 

МЖКК Максаттары 
боюнча  
жекече керектөөнүн 
классификациясы 

ОЭБ Отун-энергетикалык 
баланс 

ОКБМ Орто кесиптик 
билим берүү 
мекемеси 

ӨКЖА Өзгөчө корголуучу 
жаратылыш 
аймактары 

РДП Региондук дүң 
продукт 

СКТ Статистикалык 
көрсөткүчтөрдүн  
тутуму 

СББМР МБ Статистикалык  «Санарип  «Санарип Аймак»  
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бирдиктердин 
бирдиктүү 
мамлекеттик 
регистринин  
маалыматтар 
базасы 

Аймак» 
АМС 

автоматташтырылган 
маалымат тутуму 

СЖП Сатып алуу 
жөндөмүнүн 
паритети 

ТЭР Типтүү 
энергетикалык 
ресурстар 

«Түндүк» ЭВӨТ «Түндүк» 
электрондук 
ведомстволор 
аралык өз ара 
аракеттенүү тутуму 

ТӨМ Туруктуу өнүктүрүү 
максаттары 

УСТ Улуттук 
статистикалык 
тутум 
 

УЭС Улуттук эсептердин 
тутуму 

ҮБИТ Үй чарбаларынын 
бюджеттерин 
интеграцияланган 
тандалмалуу 
текшерүү 

ЭЭЗ Эркин экономикалык 
зона 

ЭИМК Экономикалык 
иштин түрлөрүнүн 
мамлекеттик 
классификатору 

ЭССК Эл аралык 
стандарттуу соода 
классификациясы  

ЭВФ Эл аралык валюта 
фонду 

ЮНЕСКО Билим берүү, илим  
жана маданият 
маселелери боюнча 
Бириккен Улуттар 
Уюму 

ЮНИДО Өнөр жайды 
өнүктүрүү боюнча 
Бириккен Улуттар 
Уюму  

ЮНИСЕФ Бириккен Улуттар  
Уюмунун Балдар 
фонду 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана аткаруу бийлигинин башка 
органдарынын кыскартылган белгилеринин тизмеги 

 
АЧМ Кыргыз 

Республикасынын 
Айыл чарба 
министрлиги 

АСО Аймактык 
статистика 
органдары 

Башпрокуратура Кыргыз 
Республикасынын 
Башкы 
прокуратурасы 

ЖӨБО Жергиликтүү өз  
алдынча башкаруу  
органдары 

ИИМ Кыргыз 
Республикасынын 
Ички иштер 
министрлиги 

ЖРЭТКМ Кыргыз 
Республикасынын 
Жаратылыш 
ресурстары, 
экология жана 
техникалык 
көзөмөл 
министрлиги 

Мамкурулуш Кыргыз 
Республикасынын 
Министрлер 
Кабинетине 
караштуу 
Архитектура, 
курулуш жана 
турак жай-
коммуналдык 
чарба 
мамлекеттик 
агенттиги 

МКЖӨБИМА Кыргыз 
Республикасынын 
Министрлер 
Кабинетине 
караштуу 
Мамлекеттик 
кызмат жана 
жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу 
иштери боюнча 
мамлекеттик 
агенттиги 

МИ Мамлекеттик 
ишкана 

МСК Кыргыз 
Республикасынын  
Финансы 
министрлигине 
караштуу 
Мамлекеттик салык 
кызматы 

ММКФ Кыргыз 
Республикасынын 
Саламаттык 
сактоо 
министрлигине 
караштуу 
Милдеттүү 
медициналык 
камсыздандыруу 
фонду 

ӨКМ Кыргыз 
Республикасынын 
Өзгөчө кырдаалдар  
министрлиги 

ССМ Кыргыз 
Республикасынын 
Саламаттык 

СӨМ Кыргыз 
Республикасынын 
Санариптик 
өнүктүрүү  
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сактоо 
министрлиги 

министрлиги 

СИ жана КЖИ Статистикалык 
изилдөө жана 
квалификациясын 
жогорулатуу 
институту 

ТИМ Кыргыз 
Республикасынын 
Тышкы иштер 
министрлиги 

ТКМ Кыргыз 
Республикасынын 
Транспорт жана 
коммуникациялар 
министрлиги 

КРУБ Кыргыз 
Республикасынын 
Улуттук банкы 

Улутстатком Кыргыз 
Республикасынын 
Улуттук 
статистика  
комитети 

ФМ Кыргыз 
Республикасынын 
Финансы 
министрлиги 

ЭКМ Кыргыз 
Республикасынын 
Экономика жана 
коммерция 
министрлиги 

ЭСКММ Кыргыз 
Республикасынын 
Эмгек, социалдык 
камсыздоо жана 
миграция 
министрлиги 

ЮМ Кыргыз 
Республикасынын 
Юстиция 
министрлиги 

ЖАК Кыргыз 
Республикасынын 
Юстиция 
министрлигине 
караштуу 
Жазаларды аткаруу 
кызматы 

 
 

Эскертүүлөр: 
(1) Мындан ары – ыкчам отчеттук маалыматтар боюнча.  
(2) Статистиканын аймактык органдары чыгарат. 
(3) Улуттук эсептөөлөр тутумунун «Дүйнөнүн башка өлкөлөрү» сектору 

ушул өлкөнүн резиденттик бирдиктери менен операцияларга катышуучу же 
резиденттик бирдиктери менен башка экономикалык байланыштары бар бардык 
резиденттик эмес институттук бирдиктерди камтыйт. «Дүйнөнүн башка өлкөлөрү» 
ошондой эле иш жүзүндө өлкөнүн географиялык аймагында жайгашкан бир катар 
институттук бирдиктерди: элчиликтер, консулдуктар, эл аралык уюмдар ж.б. да 
камтыйт. 

(4) «Жөнгө салына турган баалар» товардык тобу боюнча баалардын 
индекстери баалары мамлекеттик башкаруу органдарынын административдик 
таасирине туш болгон товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча эсептелет. 

(5) «Инфляциянын рыноктук деңгээли» товардык тобу боюнча баалардын 
индекстери мурунку топторго кирбеген товарлар, б.а. баалары сурамга жана 
сунушка жараша түзүлүүчү калган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр боюнча 
эсептелет. 
 
 


