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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

2019-жылга статистикалык иштердин программасы бекитүү жөнүндө 

2019-жылга статистикалык иштердин курамын жана мазмунун 
аныктоо максатында, «Мамлекеттик статистика жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесине ылайык Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 

1. 2019-жылга статистикалык иштердин программасы (мындан ары - 
Программа) тиркемеге ылайык бекитилсин.  

2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик 
ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары жана чарба субъекттери (макулдашуу 
боюнча) мамлекеттик статистика боюнча  тиешелүү органдарга 
Программада каралган мөөнөттөрдө статистикалык жана 
административдик маалыматтарды берип турушсун. 

3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз 
Республикасынын Улуттук статистика комитетине «Кыргыз 
Республикасынын 2019-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-
жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында 
каралган каражаттардын чегинде статистикалык иштерди каржыласын. 

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын: 
- "2015-жылга статистикалык иштердин программасы жөнүндө" 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 21-октябрындагы 
№606 токтому; 

- "2017-жылга статистикалык иштердин  программасы жөнүндө" 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 23-ноябрындагы 
№617 токтому.  

5. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн 
кийин күчүнө кирет. 

6. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана 
инвестициялар бөлүмүнө жүктөлсүн. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об утверждении Программы статистических работ на 2019 год 

В целях определения состава и содержания статистических работ на  
2019 год, в соответствии со статьей 14 Закона Кыргызской Республики  
«О государственной статистике» Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 

1. Утвердить Программу статистических работ на 2019 год (далее - 
Программа) согласно приложению. 

2. Министерствам, государственным комитетам, административным 
ведомствам, местным государственным администрациям, органам 
местного самоуправления и хозяйствующим субъектам (по согласованию) 
представлять в соответствующие органы государственной статистики 
статистические и административные данные в сроки, предусмотренные 
Программой. 

3. Министерству финансов Кыргызской Республики производить 
финансирование статистических работ в пределах средств Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, предусмотренных 
Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете 
Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2019-2020 годы».  

4. Признать утратившим силу: 
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

Программе статистических работ на 2015 год» от 21 октября 2014 года 
№606. 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
Программе статистических работ на 2017 год» от 23 ноября 2016 года 
№617. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 
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