Долбоор
Кыргыз
Республикасынын
Министрлер
Кабинетинин
2022-ж._______№___ токтомуна
2-тиркеме
2022-2026-жылдардын аралыгында Кыргыз Республикасынын расмий статистикасын өнүктүрүүнүн орто
мөөнөттүү программасын ишке ашыруу боюнча
ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ
ГжКК - гранттык жана кредиттик каражаттар
РБ – республикалык бюджет
№

1.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
Ресурстар
ашыруу
натыйжалар, ишке
(ГжКК/РБ)
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
1. Улуттук статистика тутумунун институционалдык жана уюштуруучулук реформалары
Расмий статистиканын укуктук негиздерин өнүктүрүү жана чыңдоо
Расмий статистиканын 1.1 КР колдонуудагы
2022
КР ченемдик-укуктук
РБ
укуктук жана
ченемдик-укуктук
актыларын талдоо;
институционалдык
актылары менен
ЧУАларды кайра
негиздерин
“Расмий статистика
кароонун жана иштеп
өркүндөтүү
жөнүндө” КР
чыгуунун тийишүү
Мыйзамынын
тизмеги
ортосундагы
катыштарды ички
карама-каршылыктар,
коллизиялар жана
кенемтелерди жоюу
максатында кароо

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

1

№

2.

Милдеттер

Улуттук статистика
тутумун
координациялоо
(УСТ)

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

1.2 КР мыйзамдарын
Расмий статистика
инвентаризациялоонун
жаатындагы КР
алкагында “Расмий
Мыйзамы талап
статистика жөнүндө” КР
кылынган
Мыйзамына
критерийлерге дал
өзгөртүүлөрдү киргизүү
келет
1.3 Расмий
2022-2025
Жаңы жана КР
статистиканы
учурдагы ЧУАлары
өндүрүүчүлөрдүн
жана Улутстаткомдун
административдик
регламенттөөчү
маалыматтарды
документтери кабыл
жеткирип берүүчүлөр,
алынды жана
респонденттер жана
жакшыртылды
расмий статистиканын
колдонуучулары менен
өз ара аракеттенүүсүн
жөнгө салган ЧУАларды
иштеп чыгуу
Улуттук статистика тутуму
2.1 УСТ
2022-2024
УСТ ишмердигин
координациялоону
регламенттөөчү
регламенттөөчү КР
КР ЧУАлары кабыл
ЧУА, стандарттарды,
алынды
регламенттерди жана
жетектөөчү
принциптерди иштеп
чыгуу

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар,
юридикалык
жактар

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
2.2 КР Улуттук банкы
менен расмий
өндүрүүчү катары
кызматташуу жөнүндө
макулдашууну кайра
түзүү
2.3 Өндүрүүчүлөрдүн
Координациялык
комитетинин
ишмердүүлүгү
(Регламентти, курамын,
иш-чалаларды иштеп
чыгуу, жыйындарды
өткөрүү)

3.

Статистика боюнча
кеңештин ишин
өркүндөтүү

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2023

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

Расмий статистика
өндүрүшү жаатында
натыйжалуу
кызматташтык

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)

Статистикалык
программаларды,
технологияларды ишке
ашырууну талкуулоо,
кароо жана
координациялоо,
ошондой эле бирдиктүү
статистикалык
методологияны жана
стандарттарды УСТ
колдонуу
КР Статистика боюнча кеңеши
3.1 Улутстаткомдун
2022-2026
Статистикалык
стратегиялык
маалыматтардын
приоритеттерин жана
актуалдуулугу
колдонуучулардын
колдонуучулардын
муктаждыктарын
муктаждыктарына дал
талкуулоо боюнча
келет
үзгүлтүксүз
отурумдарды өткөрүү
2022-2026

РБ

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

4.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
Ресурстар
ашыруу
натыйжалар, ишке
(ГжКК/РБ)
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
Жаңы бизнес процесстерди киргизүү менен Улутстатком түзүмүнүн оптимизациялоо
Улутстатком
4.1 Улутстаткомдун
2022
Жаңы уюштуруучулук
ГжКК
тутумунун түзүмүн
ишмердигинин
түзүмдүн жалпы
оптимизациялоо
функционалдык
көрүнүшү түзүлдү
талдоосун жүргүзүү
4.2 Жаңы тутумга өтүү,
2022-2026
Эки деңгээлдүү тутум
анын ичинде иштеп
киргизилди
чыгуу боюнча ишчаралардын топтомун
ишке ашыруу:
- өзгөрүүлөрдү жана
2022-2023
Орто аралык максаттар
тобокелдерди
жана тобокелдер
башкаруу
аныкталды
стратегиялары;
- ЧУАларды (анын
2023-2025
Улутстаткомдун
ичинде
регламенти жана
Улутстаткомдун ички
тармактык бөлүмдөр
укуктук
жөнүндө жоболор жаңы
документтерин)
түзүм боюнча иштелип
өркүндөтүү;
чыкты жана кабыл
алынды
- штатты тандоодо
2022-2024
Жаңы түзүмдүн штаты
жана орноштурууда
топтомдолду
пландаштыруу;
- кадрларды кайра
2023-2026
Башкы кызматкерлер
даярдоо боюнча
негизги бизнесокуулардын планы;
процесстер боюнча
окутуудан өткөрүлдү

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
- IT-тутумдун уюмду
натыйжалуу башкаруу
боюнча долбоорлору

5.

6.

Улутстатком тутумун
өркүндөтүүгө
процесстикбагытталган мамилени
киргизүү

5.1 Бизнес процесстерди
талдоо
5.2 Статистика
өндүрүшүнүн жалпы
архитектурасын иштеп
чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2023-2026

2022-2023

2023

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
Ресурстарды,
долбоорлорду,
финансыны башкаруу
тутуму түзүлдү
Өзгөрүүлөрдү жана
тобокелдерди башкаруу
стратегиясы иштелип
чыкты
Статистика өндүрүшүн
корпоративдик колдоо
кызматынын
стандарттык
процесстерин ишке
киргизүү үчүн шарттар
даярдалган
Билимдерди башкаруу
тутуму киргизилди

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

5.3 Статистикалык
2023-2026
бизнес процесстерди
документтештирүү
2. Маалыматтарды топтоонун, иштетүүнүн жана жайылтуунун комплекстүү статистика тутуму
Респонденттердин отчеттук ишин жеңилдетүү
Расмий статистикалык 6.1 Колдонуучулардын
2022-2025
Ашыкча отчеттуулуктар
ГжКК
Улутстатком
отчеттуулуктун
маалыматтарга болгон
азайтылды, баштапкы
(макулдашуу
формаларын
актуалдуулук боюнча
маалыматтарды топтоо
боюнча)
оптимизациялоо
муктаждыктарын эске
үчүн анык маалыматтар
алуу менен баштапкы
аныкталды
маалыматтарды
инвентаризациялоодон
өткөрүү
5

№

7.

Милдеттер

Маалыматтарды
электрондук топтоо

Чаралар/Ишаракеттер
7.1 Төмөнкүлөр боюнча
бирдиктүү эрежелерди
жана технологияларды
иштеп чыгуу:
- статистикалык
отчеттуулуктарды
электрондук түрдө
берүүнүн форматтары;
- респонденттерден
электрондук түрдө
келип түшкөн
баштапкы
статистикалык
маалыматтарды кабыл
алууну жана иштеп
чыгууну уюштуруу
7.2 Статистикалык
отчеттуулуктун негизги
формаларын
электрондук форматка
өткөрүү
7.3 Ишканалар үчүн
отчеттуулуктардын
статистикалык
көрсөткүчтөрүнүн
бухгалтердик эсебин
программалык
камсыздоого киргизүү
маселесин кароо

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022

2023-2025

2023-2025

2022-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

Электрондук топтоонун
бирдиктүү талаптары
аныкталды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Электрондук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
мампорталына жана
отчеттуулукту кабыл
алуу маселеси боюнча
call-борборлого кошуу
менен
респонденттердин жеке
кабинеттери түзүлдү
Респонденттердин
отчеттук иштерин
жеңилдетүү
камсыздалды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Респонденттерден
топтоонун агымдык
модели ишке
ашырылды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

8.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
Ресурстар
ашыруу
натыйжалар, ишке
(ГжКК/РБ)
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
Административдик маалыматтарды статистикалык максаттарда пайдалануу
Административдик
8.1 Административдик
2022-2026
Административдик
ГжКК
маалыматтарды
маалыматтарды
маалыматтардын
колдонуу боюнча
колдонуу боюнча
үзгүлтүксүз агымдары
чаралардын топтому
чаралардын планын,
түзүлдү, статистикалык
анын ичинде
отчеттуулуктардын
төмөнкүлөрдү иштеп
формалары
чыгуу:
кыскартылды
- статистикалык
2022-2023
Статистикалык
ГжКК
максаттарда
максаттарда колдонуу
мамлекеттик
үчүн ведомстволук
органдардын
реестрлердин жана
колдонуудагы
алардагы
маалыматтык
көрсөткүчтөрдүн
реестрлеринин
негизги тизмеги
сапатын,
аныкталды
актуалдуулугун
(жарамдуулугун)
аныктоо жана баалоо
- маалыматтарды
2022-2024
Улутстаткомдын
ГжКК
иштеп
мамлекеттик органдар
чыгуучулардын
жана башка түзүмдөр
мамлекеттик органдар
менен кызматташуусу
жана башка түзүмдөр
жөнүндө
менен өз ара
меморандумдар жана
аракеттенүүсү боюнча
макулдашуулар түзүлдү
өнөктөштүк
(кайра түзүлдү)
мамилелерди түзүү

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖМА жана ЖӨБ
органдары
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
- маалыматтардын
жеткирип
берүүчүлөрү менен
маалыматтарды
автоматташтырылган
үзгүлтүксүз алууну
уюштуруу үчүн
маалыматтык
тутумдарда
маалыматтарды
шайкеш келтирүү
жана салыштыруу
максатында
техникалык өз ара
аракеттенүүнү
уюштуруу;
- Улутстатком менен
башка мамлекеттик
органдардын
ортосунда «Түндүк»
ВЭӨТ жардамы менен
маалыматтарды кабыл
алуу жана берүү
интерфейстерин
(адаптерлерди) иштеп
чыгуу;
- статистикалык
процессте
административдик

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

Маалыматтарды
автоматташтырылган
үзгүлтүксүз алууну
уюштуруу үчүн
маалыматтардын жана
метамаалыматтардын
түзүмү аныкталды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖМА жана ЖӨБ
органдары

2022--2025

маалыматтарды
автоматташтырылган
үзгүлтүксүз алуунун
агымдары түзүлдү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖМА жана ЖӨБ
органдары

2023-2025

Улутстаткомдун
маалыматтарды топтоо
жана иштетүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

9.

Милдеттер

Автоматташтырылган
маалыматтык
тутумдарды жана
мамлекеттик

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

маалыматтарды жана
жаатындагы
башка булактарды
ишмердигин
комплекстүү
регламенттеген
колдонуунун
тийиштүү ЧУАлар
методологиясын,
кабыл алынды
кирүүчү
маалыматтардын
сапатын текшерүү,
өндүрүштүк
процессте
маалыматтарды
салыштыруу жана
интеграциялоо
ыкмаларын иштеп
чыгуу
- административдик
2023-2025
Кызматкерлер
маалыматтар менен
административдик
иштеген
маалыматтарды
персоналдарды
чыгаруу жана иштетүү
маалыматтарды
боюнча окутулду жана
чыгаруу жана
даярдалды
иштетүү боюнча
жаңы билимдерди
жана көндүмдөрдү
алуу боюнча окутуу
Мамлекеттик маалыматтарды башкарууга катышуу
9.1.Классификаторлор2022-2023
Классификаторлорду
дун жана
жана маалымдамаларды
маалымдамалардын
жаңылоо боюнча
версиялуулугун
методология

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
9

№

10.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

органдардын
маалыматтар
базаларын иштеп
чыгууда жана ишке
киргизүүдө бирдиктүү
стандарттарды,
классификацияларды
жана
маалымдамаларды
колдонууга
көмөктөшүү

жаңылоо жана сактоо
методологияларын
иштеп чыгуу
9.2. Классификаторлорду жана
маалымдамаларды
башкаруу тутумун
иштеп чыгуу
9.3. Бардык
мамлекеттик АМТга
классификаторлорду
жана маалымдамаларды
киргизүү жана
пайдалануу

Стратегиялык
чечимдерди кабыл
алуу үчүн расмий
статистиканы
приоритеттүү
колдонуу

9.4. Мамлекеттик
маалыматтык
тутумдарды иштеп
чыгууда жана ишке
киргизүүдө бирдиктүү
идентификациялык
коддорду киргизүү
10.1 Улутстаткомдун
стратегиялык
пландаштыруу
документтерин
макулдашууларга
милдеттүү түрдө

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2023-2025

Тутум бардык
классификаторлорду
жана маалымдамаларды
башкарууга шарт түзөт

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2023-2026

Мамлекеттик
органдардын АМТга
маалымдамалардын
жана
классификаторлордун
стандарттары
киргизилди
Мамлекеттик
органдардын бардык
маалыматтык
тутумдарынын
салыштырмалуулугу
нун болушу

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖӨБО

ГжКК

Максаттуу
стратегиялык
көрсөткүчтөр расмий
статистикага
негизделген

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖМА жана ЖӨБ
органдары
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2024-2026

2023-2026

10

№

11.

Милдеттер

Административдик
маалыматтардын
сапатын талдоо

Чаралар/Ишаракеттер
катышуусун ченемдик
жактан бекитүү
10.2 Улутстаткомдун
жаңы мамлекеттик
маалыматтык
тутумдарды түзүүгө
милдеттүү түрдө
катышуусун
(макулдашуусун)
ченемдик жактан
бекитүү
11.1. Мамлекеттик
органдардан өз
функцияларын аткаруу
үчүн жыйналган
административдик
маалыматтар тууралуу
маалыматтарды топтоо
(маалыматтарды топтоо
формаларынын
бланктары, толтуруу
нускамалары, топтолгон
маалыматтардын
методологиясы,
пайдаланылган
маалымдамалар жана
классификаторлор,
түзүү тартиби боюнча
нускамалардын чыгаруу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2024-2026

Мамлекеттик
маалыматтык
тутумдардын
салыштырмалуулугу
камсыздалды

2023-2025

Маалыматтардын
кайталанма агымдары
жана расмий
статистиканын
муктаждыктарынын
эсеби аныкталды

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

РБ

РБ

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖӨБО

11

№

12.

Милдеттер

Сапатты башкаруу
тутумун түзүү боюнча

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

таблицаларынын
түзүмү).
11.2. Маморгандарга
2023-2026
Мамлекеттик
жана ЖӨБО
кызматкерлердин
маалыматтарды топтоо
маалыматтарды топтоо
жана иштетүү,
жана иштеп чыгуу
маалыматтардын түрдүү
жаатындагы
формаларын башкаруу
потенциалын
жана талдоо, тийиштүү
жогорулатуу
методологиялар боюнча
кеңеш берүү,
шайкештөө жана
метамаалыматтарды
иштеп чыгуу,
маалыматтарды туура
чечмелөөгө колдоо
көрсөтүү
11.3 Административдик
2022-2026
Маалыматтык
маалыматтарды
тутумдардын
коддоштуруунун жалпы
салыштырмалуулугу
тутуму менен
камсыздалды
байланыштыруу үчүн
аларды иштеп чыгууга
көмөктөшүү
Сапатты башкаруу тутуму
12.1 Сапатты башкаруу
2022
Иш-чаралардын
тутумун иштеп чыгуу
топтому аныкталды
боюнча Жол картасын

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖӨБО

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖӨБО

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
12

№

Милдеттер

иш-чаралардын
топтомун колдонуу

Чаралар/Ишаракеттер
иштеп чыгуу, анын
ичинде:
- Улутстаткомдун башка
расмий статистиканын
өндүрүүчүлөрү (КРУБ,
кызыкдар маморгандар,
ЖМК, изилдөө
институттары жана
БӨУ) менен жалпы УСТ
масштабына расмий
статистиканын Сапатты
башкаруу тутумун
киргизүү боюнча
ишмердигин
макулдашуу үчүн
Байланыш тобун
консультативдик орган
катары түзүү
- расмий статистиканын
жана башка ченемдик
документтердин
сапатын камсыздоонун
улуттук принциптерин
иштеп чыгуу
- сапатты камсыздоо
боюнча потенциалды
күчөтүү окутуу
семинарларын өткөрүү

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2022

Байланыш тобу

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча),
кызыкдар
мамлекеттик
органдар, ММК,
изилдөө
институттары
жана ӨЭУ

2022-2023

Улутстатком тутумунда
жана УСТда сапатты
башкарууну
регламенттеген
ченемдик-укуктук
актылар кабыл алынды
Улутстаткомдун
кызматкерлеринин
потенциалы жаңы
талаптарга дал келет

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖӨБО

2022-2024

ГжКК

13

№

13.

Милдеттер

Маалыматтардын жана
метамаалыматтардын
бирдиктүү тутумун
өнүктүрүү

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

- статистиканын бардык
Статистикалык негизди
тармактарында
башкаруу тутуму
методологияны
түзүлдү
стандартташтыруу жана
УСТнын алкагында
методологияларды
өркүндөтүүгө
көмөктөшүү
- Техникалык
2024-2026
Сапатты баалоонун
милдеттерди даярдоо
жана көзөмөлдөөнүн
жана сапатты
автоматташтырылган
башкаруунун
механизми түзүлдү
автоматташтырылган
маалыматтык тутумун
кийинки иштеп чыгуу/
алуу
Маалыматтар жана метамаалыматтарды башкаруу тутуму
13.1
2022-2024
Формалдуу түрдө
Белгиленген
документтештирилген
форматтарга ылайык
маалыматтардын жана
метамаалыматтарды
метамаалыматтардын
даярдоо (сыпаттоо):
тизмеги
- статистикалык
көрсөткүчтөр жана
өзгөрмөлөр;
- статистикалык
классификаторлор жана
маалымдамалар;
- методологиялар,
методикалар,

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

14

№

14.

Милдеттер

Статистикалык
бирдиктердин
бирдиктүү
мамлекеттик
регистринин
маалыматтарынын
актуалдуулугун
көтөрүү

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

концепциялар жана
стандарттар
13.2
2023
Маалыматтарды жана
Метамаалыматтарды
метамаалыматтарды
метамаалыматтардын
тутумдаштыруу
автоматташтырылган
тутумуна жайгаштыруу
13.3
2023-2026
Расмий статистикалык
Пайдалануучулардын
маалыматтарды
керектөөлөрүн жана
берүүнүн сапаты
маалымат булактарын
камсыздалды
эске алуу менен
статистиканын жаңы
багыттары боюнча
автоматташтырылган
метамаалыматтар
тутумун өнүктүрүү жана
өркүндөтүү
Ишканалардын статистикалык регистри
14.1 Программалык
2022-2024
Статистикалык регистр
камсыздоолорду
эл аралык стандарттарга
өркүндөтүү
дал келет
14.2 Маалыматтарды
2023-2024
Ишканалардын
түрдүү булактардан
статистикалык
салыштыруу,
регистриндеги
шайкештөө жана
маалыматтардын
байланыштыруунун
актуалдуулугу
жаңы ыкмаларын иштеп

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

15

№

Милдеттер

15.

Статистикалык
квалификациялар
тутумун өркүндөтүү

16.

2020-жылдын
раундундагы эл жана

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

чыгуу жана ишке
ашыруу
14.3 Методологияны
2025-2026
УЭТ-2008дин
иштеп чыгуу жана
талаптарына дал
татаал түзүмү бар ири
келтирүү
ишканаларды
профилдөөдөн өткөрүү
Статистикалык классификаторлор, стандарттар жана концепциялар
15.1 Эл аралык
2022-2025
Эл аралык
РБ
аналогдор менен
стандарттарга дал
шайкештелген жалпы
келген статистикалык
мамлекеттик
маалыматтардын
классификаторлорду
классификациясына
иштеп чыгуу жана
стандартташтырылган
статистикалык
жана ырааттуу мамиле
тажрыйбага киргизүү
камсыздалган
15.2 ЕАЭБ ТЭИ ТН
2022-2023
менен мүчө
мамлекеттердин
экономикалык
ишмердиктеринин
түрлөрүнүн улуттук
классификаторунун
ортосунда өткөөл
ачкычтарды иштеп
чыгуу
Статистикалык каттоолор
16.1 Эл жана турак жай
2022
Каттоонун алгачкы
ГжКК /
фондун каттоонун
жыйынтыктары
РБ

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

16

№

Милдеттер

турак жай фондун
каттоонун
жыйынтыктарын
чыгаруу

17.

Дүйнөлүк айыл чарба
каттоосу - 2020
алкагында Кыргыз
Республикасынын
айыл чарба каттоосу

Чаралар/Ишаракеттер
жыйынтыктарын
чыгаруу
16.2 Каттоонун
басылмаларын даярдоо
(заманбап
инновациялык ыкмалар
менен)

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2022-2023

2020-жылдын
раундундагы КР эл
жана турак жай фондун
каттоонун
жыйынтыктары бардык
деңгээлдеги
колдонуучуларга
жеткирилди
Архивдештирилген
маалыматтардын базасы

16.3 Каттоонун
материалдарын
архивдештирүү
16.4 2020-жылдын
раундундагы эл жана
турак жай фондун
каттоонун
жыйынтыктарын
тематикалык маселелер
боюнча талдоо
17.1 17.1 Айыл чарба
каттоосун өткөрүү
боюнча КР ЧУАны
иштеп чыгуу

2022-2024

17.2 Айыл чарба
каттоосун уюштуруу
жана өткөрүү боюнча

2023-2025

2023-2024

Аналитикалык
материал

2023-2024

Айыл чарба каттоосун
өткөрүү жөнүндө КР
Министрлер
Кабинетинин токтомун
кабыл алуу
Өлкөнүн айыл чарба
секторунун түзүмү жана
башка иштеринин
маанилүү аспектилери

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
17

№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
чаралардын топтомун
иштеп чыгуу

18.

Экономикалык каттоо

19.

Статистикалык
регистрлердин
негизинде каттоолорду
өткөрүү тутумун түзүү

20.

18.1 Экономикалык
каттоону өткөрүү
боюнча иш-чаралардын
топтомун иштеп чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2023-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

жөнүндө статистикалык
маалыматтарды алуу
Чакан жана ири
ишкердик
субъекттеринин
экономикалык
ишмердиктеринин
комплекстүү жана
толук мүнөздөмөсүн
алуу
Бюджеттик жана
отчеттук ишти
жеңилдетүү

Жооптуу
аткаруучулар
АЧМ, ЖМА жана
ЖӨБ органдары

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

19.1 Тийиштүү
2023-2026
ГжКК
Улутстатком
максаттуу
(макулдашуу
жыйындылары жана
боюнча),
мамлекеттик
байланыштары бар
органдар,
аныктамаларды эске
ЖМА жана ЖӨБ
алуу менен жаңы
органдары
тутумду иштеп чыгуу
жана ишке киргизүү
боюнча иш-чаралардын
планын даярдоо
Региондук (муниципалдык) статистиканы (калктуу пункттардын статистикасын) өркүндөтүү
Муниципалдык
20.1 Колдонуучулардын
2022
Калктуу пункттардын
ГжКК /
Улутстатком
статистиканын
муниципалдык
өнүгүүсүн сандык
РБ
(макулдашуу
көрсөткүчтөр тутумун статистиканын (калктуу
баалоо жана
боюнча)
иштеп чыгуу (калктуу пункттардын
көзөмөлдөө үчүн башкы
пункттардын
статистиканын)
көрсөткүчтөрдүн
статистикасы)
индикаторлоруна
топтомун аныктоо
18

№

21.

Милдеттер

Региондордун
социалдыкэкономикалык
өнүгүүсүнө
мониторинг жүргүзүү
жана баалоо тутумун
түзүү

Чаралар/Ишаракеттер
болгон
муктаждыктарын
аныктоо;
20.2 Муниципалдык
статистиканын
(калктуу пункттардын
статистикасынын)
маалыматтарын топтоо
жана берүү боюнча
концепцияларды,
методологияларды жана
колдонмо принциптерди
иштеп чыгуу;
21.1 Мониторинг
жүргүзүү тутумунун
индикаторлорунун
топтомун дал келтирүү
жана КР Министрлер
Кабинетинин
тескемелерине
өзгөртүүлөрдү киргизүү
21.2 «Түндүк» ВЭӨТ
жардамы менен
мамлекеттик
органдардан алынган
индикаторлорду топтоо
жана иштетүү үчүн
платформаларды иштеп
чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2023

Муниципалдык
статистиканын
(калктуу пункттардын
статистикасынын)
статистикалык
көрсөткүчтөрүнүн
тутуму түзүлдү

2022

Бекитилген ЧУА

2022-2025

ЖӨБО бөлүгүндө
мониторинг жүргүзүү,
пландаштыруу жана
моделдөөнүн
автоматташтырылган
тутуму түзүлдү

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар,
ЖМА жана ЖӨБ
органдары
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
21.3 Платформаны түзүү
боюнча Техникалык
милдеттерди даярдоо
21.4 Бир райондун
мисалында мониторинг
жүргүзүү тутумунун
сынамык платформасын
өткөрүү

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022

2023

21.4 Улутстаткомдун
сайтында
маалыматтарды
визуалдаштыруу
куралдарын жана
интерактивдик
карталарды колдонуу
менен мониторингдин
жыйынтыгын жайылтуу

2022-2026

21.5 Маморгандардын
жана ЖӨБО адистери
үчүн “Региондорду
өнүктүрүүгө
мониторинг жүргүзүү
жана баалоо” АМТ

2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар,
ЖМА жана ЖӨБ
органдары

Орто аралык модель
түзүлдү
Автоматташтырылган
тутумдун сынамык
версиясын
апробациялоо, ЖӨБО
бөлүгүндө мониторинг
жүргүзүү жана
моделдөөнүн алгачкы
жыйынтыктарын алуу
Улутстаткомдун
сайтында региондук
статистика
интерактивдик
карталарга мониторинг
жүргүзүүнүн
жыйынтыктарын
визуалдаштыруу,
статистика
инфографикада,
басылмалардын
дизайны боюнча барак
түзүлгөн
КР Президентинин
Администрациясынын
облустардагы Ыйгарым
укуктуу өкүлдөрүнүн
Аппараттарынын, ЖМА
жана ЖӨБО адистери

ГжКК /
РБ

20

№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
менен иштөө боюнча
окутууларды өткөрүү

22.

«Санарип аймак» АМТ 22.1 «Санарип аймак»
өркүндөтүү
АМТнын кошумча
модулун иштеп чыгуу:
1. КМБ коду жок чарба
боюнча китеби
2. ЖӨБОнун
электрондук паспорту

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2022

22.2 «Санарип аймак»
АМТнын толтурулуучу
маалыматтарынын
сапатына мониторинг
жүргүзүү

2022-2026

22.3 Маалыматтарды
талдоо жана жайылтуу
үчүн «Санарип аймак»
АМТ маалыматтар
базасын алуу

2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
үчүн «Региондорду
өнүктүрүүгө
мониторинг жүргүзүү
жана баалоо тутуму»
АМТ менен иштөө
боюнча окутуулар
өткөрүү
«Түндүк» ВЭӨТ
аркылуу интеграциялоо
менен каттоосуз
кыймылсыз мүлктөр
жана анда жашаган калк
жөнүндө
маалыматтарды МБга
киргизүү үчүн иштелип
чыккан кошумча
модуль
Камтуунун толуктугу,
муниципалдык
кызматтарды көрсөтүү
үчүн ЧБК
маалыматтары сапатка
дал келет
Карталардагы
визуалдаштыруу
куралдарын,
инфографикаларды,
басылмаларды
колдонуу менен ЖӨБО

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
МКЖӨБМА,

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
МКЖӨБМА,
ЖӨБО
(макулдашуу
боюнча)
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
МКЖӨБМА,
МИ «Инфоком»

ГжКК /
РБ
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№

Милдеттер

23.

Жалпы УСТ үчүн
расмий статистика
жайылтуунун
интеграцияланган
жана функционалдык
жактан айкалышкан
платформаларды түзүү

24.

Жайылтуу процессин
документтештирүү

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
жана калктуу пункттар
бөлүгүндөгү
маалыматтарды талдоо
жана жайылтуу үчүн
«Санарип аймак»
АМТнын маалыматтар
базасын алуу
Окутуу семинарлары
өткөрүлдү

22.4 «Санарип аймак»
2022-2026
АМТнын
маалыматтарынын
сапаты боюнча бир
катар окутуу
семинарларын өткөрүү
Расмий статистиканы жайылтуу
23.1 Расмий
2023
Улуттук статистика
статистиканы жайылтуу
тутуму үчүн
боюнча УСТнын
маалыматтарды
стратегиялары
жайылтуунун
макулдашылган
жетектөөчү
принциптери
киргизилди
24.1 Маалыматтарды
2022-2024
Колдонуучулар үчүн
жайылтуунун мөөнөтү
ачык жана ыңгайлуу
жана форматы,
форматтарды колдонуу
маалыматтарды
принциби боюнча
иштетүү жана оңдоонун
маалыматтарды
жол-жоболору боюнча
жайылтуунун
регламенттөөчү
шарттарын

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
МКЖӨБМА,
МИ «Инфоком»

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

25.

Милдеттер

Коммуникациялардын
санариптик
каналдарын
модернизациялоо

Чаралар/Ишаракеттер
документтерди иштеп
чыгуу жана өркүндөтүү
24.2 Метамаалыматтар
жана түшүндүрмө
билдирүүлөр менен
коштолгон
маалыматтарды сайтта
берүү
25.1 Улутстаткомдун
сайтында (порталдарда,
социалдык тарактарда,
мобилдик тиркемелерде
ж.б.) маалыматтарды
жайылтуунун
ыкмаларын иштеп
чыгуу жана жайылтуу,
тактап айтканда,
төмөнкүлөр:
маалыматтарды,
метамаалыматтарды
жана
бир
катар
маалыматтарды талдоо
жана
жүктөө
үчүн
экрандык
макеттерди
жана/же кейстерди (окуу
үлгүлөрүн) колдонуу;
маалыматтардын
өнүмдөрүн
(маалыматтардын
таблицалары, отчеттор,

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2024

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
регламенттөөчү
ЧУАнын болушу
Берилүүчү
маалыматтарды
түшүнүү (чечмелөө)
өркүндөтүлдү

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

2022

Жайылтуу ыкмаларын
кеңейтүү үчүн
коммуникациялардын
санариптик каналдарын
модернизациялоого
зарыл болгон
функцияларды талдоо

ГжКК /
РБ

2022-2025

Колдонуучулар үчүн
ачык жана ыңгайлуу
форматтарды
пайдалануу принциби
боюнча маалыматтарды
жайылтуунун шарттары
камсыздалды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

26.

Улутстаткомдун
сайтын
модернизациялоо

27.

Колдонуучулардын
муктаждыктарын

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

визуализациялар,
интерактивдик карталар/
диаграммалар
ж.б.)
чагылдыруу,
- видеоматериалдар;
- блогдор,
- изилдөө иштери;
- маалыматтар
маселесине арналган
иш-чаралар жана
жаңылыктар;
26.1 Колдонмо
2023-2025
Жалпы
программалоонун
колдонуучулардын
стандартташтырылган
категориясы үчүн
интерфейстерин берүү
жеткиликтүү жана
(API)
түшүнүктүү
статистиканы
26.2 ММТ куралдарын
камсыздоо
колдонуу менен жана
машинада окулуучу
форматтарда
статистикалык
маалыматтарды берүү
26.3 Сайтта
статистикалык
маалыматтардын
банкын иштеп чыгуу
Колдонуучулар менен коммуникацияларды жакшыртуу
27.1 Төмөнкүлөрдү эске
2024
Колдонуучулардын
алуу менен түрдүү
чыгарылуучу

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК /
РБ
24

№

28.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

канааттандыруунун
жолдорун өркүндөтүү

колдонуучулар менен өз
ара аракеттенүү боюнча
стратегияларды иштеп
чыгуу:
- колдонууга жөнөкөй
адистештирилген
өнүмдөрдүн
шаблондорун/моделдер
ин
- колдонуучулардын
конкреттүү топтору
үчүн аныкталган
муктаждыктардын
негизинде
адистештирилген
өнүмдөрдүн жана
кызмат көрсөтүүлөрдүн
куралдарын жана
каналдарын иштеп
чыгуу
- Улутстатком жана
УСТ үчүн
регламенттөөчү
документтерди иштеп
чыгуу жана өркүндөтүү
28.1 Колдонуучулар
үчүн тренингдерди,
тегерек столдорду,

Расмий статистиканын
баалуулуктарын
өлчөөнү жана

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2022-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

өнүмдөргө жана кызмат
көрсөтүүлөргө болгон
канааттануусун
жогорулатуу

Колдонуучулар менен
өз ара аракеттенүүлөрдү
жакшыртуу

Жооптуу
аткаруучулар
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

29.

Милдеттер

түшүндүрүүнү
жайылтуу
Маркетинг
ишмердигин күчөтүү

Чаралар/Ишаракеттер
жолугушууларды
өткөрүү
29.1 Улутстаткомдун
статистикалык
продукцияларын
илгерилетүү боюнча
пландаштыруу
процесстерин иштеп
чыгуу
29.2 Улутстаткомдун
максаттуу
аудиториясын, анын
муктаждыктарын жана
статистикалык
продукцияларды
жеткирүү каналдарын
аныктоо үчүн
изилдөөлөрдү өткөрүү
29.3 Оффлайн жана
онлайн аянтчаларды
колдонууну эске алып
сатуу тутумдарын түзүү

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2022-2026

Маркетинг ишмердиги,
колдонуучулардын
максаттуу топтору
менен өз ара
аракеттенүүнү кеңейтүү
жакшыртылды

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022-2026

Изилдөө
методологиясы

2022-2026

Төмөнкүлөрдүн
жардамы менен
стат.продукцияларга
болгон
тапшырыктардын саны:
- оффлайн
- онлайн

26

№

30.

31.

32.

33.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
Ресурстар
ашыруу
натыйжалар, ишке
(ГжКК/РБ)
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
3. Статистикалык өндүрүштү жана статистикалык методологияны өркүндөтүү
Улуттук эсептер. 2008-жылдагы УЭС стандарттарын жана жоболорун киргизүү
Кыйыр түрдө
30.1 2010-жылдан
2022
2008-жылдагы УЭСге
РБ
өлчөнүүчү
баштап
ылайык көрсөткүчтөрдү
финансылык
эксперименталдык
түзүү
ортомчулук
эсептөөлөрдү киргизүү
кызматтарынын
жана көрсөткүчтөрдү
эсептөөлөрү (аларды
андан ары өркүндөтүү
экономиканын
институционалдык
секторлору боюнча;
өндүрүшкө жана
керектөөгө
бөлүштүрүү)
Кыргыз
31.1 2010-жылдан
2022
2008-жылдагы УЭСге
РБ
Республикасынын
баштап
ылайык көрсөткүчтөрдү
Улуттук банкынын
эксперименталдык
түзүү
кызмат
эсептөөлөрдү киргизүү
көрсөтүүлөрүнүн
жана көрсөткүчтөрдү
чыгарылышын баалоо андан ары өркүндөтүү
Курал-жарак тутумуна 32.1 Методологияны
2022-2023
2008-жылдагы УЭСге
ГжКК
чыгымдарды эсептөө
иштеп чыгуу
ылайык көрсөткүчтөрдү
2010-жылдан баштап
түзүү
эксперименталдык
эсептөөлө
Илимий изилдөөлөр
33.1 2010-жылдан
2022
2008-жылдагы УЭСге
РБ
жана иштеп чыгуулар
баштап
ылайык көрсөткүчтөрдү
эксперименталдык
түзүү
эсептөөлөрдү киргизүү

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КМ, ЭКМ
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
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№

Милдеттер

34.

Жашыруун жана
расмий эмес ишаракеттердин көлөмүн
баалоо

35.

Мыйзамсыз иштин
көлөмүн баалоо

36.

Пенсиялык
фонддордогу үй
чарбаларынын
активдеринин
наркынын өзгөрүүсүн
баалоо жана
корректировкалоо
Ресурстар жана
пайдалануу
таблицалары (РПТ),

37.

Чаралар/Ишаракеттер
жана көрсөткүчтөрдү
андан ары өркүндөтүү
34.1 Методологиялык
жоболорду, ошондой
эле 2010-жылдан тартып
жашыруун жана расмий
эмес иштин көлөмүн
баалоо боюнча
эксперименталдык
эсептөөлөрдү
өркүндөтүү
35.1 Экономиканын
айрым тармактарында
мыйзамсыз иштердин
көлөмүн баалоо боюнча
2010-жылдан баштап
эксперименталдык
эсептөөлөрдү киргизүү
36.1 2010-жылдан
баштап
эксперименталдык
эсептөөлөрдү киргизүү
жана көрсөткүчтөрдү
андан ары өркүндөтүү
37.1 Ресурстук
таблицаларды андан ары
өркүндөтүү жана кайра
иштеп чыгуу жана

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар
(макулдашуу
боюнча)
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022

УЭС-2008ге ылайык
көрсөткүчтөрдү түзүү

РБ

2022-2023

УЭС-2008ге ылайык
көрсөткүчтөрдү түзүү

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022-2023

УЭС-2008ге ылайык
көрсөткүчтөрдү түзүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022-2024

Макроэкономикалык
талдоодо
жана
болжолдоодо андан ары
колдонуу
үчүн

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

«чыгымдар-чыгаруу»
таблицалары (ЧЧТ)

38.

Кварталдык улуттук
эсептер (КЭС)

39.

Турак жай
кызматтарын
колдонуучунун
чыгымдары ыкмасы
менен эсепке алуу

40.

Интеграцияланган
экономикалык
эсептерди өркүндөтүү

41.

Финансылык эсеп

Чаралар/Ишаракеттер
«чыгымдарчыгарылыш»
таблицаларын колдонуу,
программалык
камсыздоону кайра
иштеп чыгуу
38.1 2010-2021жылдардагы
эксперименталдык
эсептөөлөр методиканы
иштеп чыгуу
39.1 2010-жылдан
баштап
эксперименталдык
эсептөөлөрдү киргизүү
жана көрсөткүчтөрдү
андан ары өркүндөтүү
40.1
Эл аралык
стандарттарга ылайык
экономика секторлору
боюнча улуттук эсептер
тутумун өркүндөтүү
41.1
Методологияны/методо
логияны иштеп чыгуу
(запастар, агымдар
боюнча)

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
өркүндөтүлгөн
жана ЧЧТ

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

РПТ

2022-2023

Дискреттик кварталдык
улуттук
эсептерди
басып чыгаруу жана
жайылтуу

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022

2008-жылдагы УЭСге
ылайык көрсөткүчтөрдү
түзүү

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022-2026

УЭС-2008ге ылайык
интеграцияланган
экономикалык
эсептердин
өркүндөтүлгөн тутуму

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2023-2026

УЭС-2008ге ылайык
эсеп түзүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча), ФМ
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№

Милдеттер

42.

Активдердеги башка
өзгөрүүлөрдүн эсеби

43.

Активдердин жана
пассивдердин
баланстары

44.

Финансылык
активдердин жана
башка өндүрүлбөгөн

Чаралар/Ишаракеттер
Эксперименталдык
эсептөөлөр
42.1 Активдердин башка
өзгөрүүлөрүнүн
эсептерин түзүү
методологиясын иштеп
чыгуу жана
эксперименталдык
эсептөө:
- активдердин
көлөмүндөгү башка
өзгөрүүлөрдүн эсеби;
- кайра баалоо эсеби;
- нейтралдык
холдингдик
пайда/чыгым эсеби;
- реалдуу холдингдик
пайда/чыгым эсеби
43.1 Баланстык
эсептерди түзүү жана
эксперименталдык
эсептөө методологиясын
иштеп чыгуу:
- баштапкы баланс;
- баланстагы
өзгөрүүлөр;
- акыркы баланс
44.1 Финансылык
активдердин жана
башка өндүрүлбөгөн

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2023-2026

УЭС-2008ге ылайык
көрсөткүчтөрдү түзүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)

2023-2026

УЭС-2008ге ылайык
көрсөткүчтөрдү түзүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)

2023-2026

УЭС-2008ге ылайык
көрсөткүчтөрдү түзүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
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№

Милдеттер

активдердин
запастарын баалоо

45.

Улуттук байлык

46.

Сатып өткөрүлгөн
айыл чарба
продукциясына
өндүрүүчүлөрдүн
бааларынын индексин
эсептөөнүн

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

активдердин
(материалдык жана
материалдык эмес)
запастарын баалоо:
- методология;
- эсептөө ыкмасы;
- эксперименталдык
эсептөөлөр
45.1 Курал-жарак
2023-2026
2008-жылдагы УЭСге
тутуму боюнча
ылайык көрсөткүчтөрдү
маалыматтардын
түзүү
болушун эске алуу
менен активдерди
баалоонун жана кайра
баалоонун үзгүлтүксүз
инвентаризациялоо
ыкмасын (МУНИ) же
башка альтернативдүү
ыкмаларын изилдөө
жана ишке киргизүү
жана негизги
капиталдын (ВНОК) дүң
топтолушун эсептөө
Айыл чарба статистикасы
46.1 «Сатып өткөрүлгөн
2022-2023
Респондентке маалымат
айыл чарба
берүүнүн ыкчамдыгын
продукциясын
жогорулатуу
өндүрүүчүлөрдүн
бааларынын индексин
эсептөөнүн

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар
КР УБ
(макулдашуу
боюнча), ФМ

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
УСИИ
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БУУ ААУ
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

методологиясын жана
программалык
камсыздоосун
өркүндөтүү

методологиясына»
толуктоолорду жана
өзгөртүүлөрдү киргизүү
үчүн эл аралык
тажрыйбаны изилдөө

47.

Айыл чарбасында,
балык чарбасында
жоготуулар боюнча
маалыматтарды
чогултуу
инструменттерин жана
методун өркүндөтүү.

47.1 Айыл чарбасында,
балык чарбасында
келтирилген зыяндарды
жана жоготууларды
баалоо боюнча ААУ
методологиясын
адаптациялоо жана
ишке ашыруу.
Маалыматтарды
киргизүү жана иштетүү
боюнча изилдөө
инструменттерин жана
программалык
камсыздоону иштеп
чыгуу.

2023-2024

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БУУ ААУ

48.1 Айыл чарбасын
комплекстүү изилдөө
боюнча эл аралык
тажрыйбаны изилдөө;
Айыл чарба
статистикасы боюнча

2024-2026

Жергиликтүү өз
алдынча башкаруу
органдарынан
жоготуулар боюнча
электрондук
маалыматтарды
үзгүлтүксүз чогултуу;
Жоготуулар боюнча
баштапкы маалымат
базасын түзүү;
ААУ методологиясына
ылайык айыл
чарбасында, балык
чарбасында
келтирилген зыяндын
жана жоготуулардын
наркын баалоо
АГРИС айыл чарбасын
комплекстүү
изилдөөлөрдү киргизүү:
- Айыл чарба
статистикасы боюнча
статистикалык
отчеттуулуктун

48.

Маалыматтарды
чогултуунун, иштеп
чыгуунун жана
жайылтуунун
экономикалык жактан
натыйжалуу жаңы

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БУУ ААУ
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№

49.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

ыкмаларын иштеп
чыгуу жана жайылтуу

отчеттун формаларын
өркүндөтүү;
Комплекстүү
изилдөөлөрдү жүргүзүү
методикасын иштеп
чыгуу;
Комплекстүү
экспертизаларды
пилоттоо;
Изилдөөнүн
жыйынтыгы боюнча
эксперименталдык
эсептөөлөр

Энергетикалык
статистиканы
өркүндөтүү

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

формалары
жаңыртылды;
- респонденттердин
жүктөмү кыскарды;
- практикалык ишчаралар
- Улутстаткомдун
адистеринин
потенциалын
жогорулатуу;
- жергиликтүү өз
алдынча башкаруу
органдарынын
адистеринин
квалификациясын
жогорулатуу;
- азык-түлүк
коопсуздугу боюнча
улуттук маалыматтык
тутумду чыңдоо;
- ТӨМ көрсөткүчтөрүнө
мониторинг жүргүзүү
үчүн платформа түзүү
Өнөр жай статистикасы
49.1 Эл аралык
2023-2025
Эл аралык
тажрыйбаны изилдөө
стандарттарга ылайык
келген Отун49.2 Эл аралык
энергетикалык балансы
статистикалык
стандарттарды киргизүү
(консультативдик-

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча), ЭМ
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№

Милдеттер

50.

Өнөр жай
өндүрүшүнүн
физикалык көлөмүнүн
индексин эсептөө
методикасын
өркүндөтүү

51.

Инвестицияларды
эсепке алуу боюнча
статистикалык
инструментарийди
өркүндөтүү

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

эксперттик жана
техникалык жардам)
49.3 Статистикалык
байкоо
инструментарийлерин
өркүндөтүү
50.1 Статистикалык
2024-2026
Сапаттуу
кызматтардын
статистикалык
тажрыйбасын изилдөө
маалыматтар
(консультациялык
жардам жана
адистердин
потенциалын
жогорулатуу)
- методиканы
өркүндөтүү;
- байкоонун
статистикалык
инструменттерин
өркүндөтүү.
Курулуш жана инвестиция статистикасы
51.1 Маалыматтарды
2024-2025
Респонденттин ишин
берүүнүн электрондук
жеңилдетүү
ыкмасына
ылайыкташтырылган
статистикалык
инструментарийлерди
оптималдаштыруу

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

52.

Экспорттук
продукцияга бааларды
эске алуу менен
өндүрүүчүлөрдүн
бааларынын
индекстерин эсептөө
боюнча
методологияны
өркүндөтүү

53.

Кыймылсыз мүлк
бааларынын
индекстерин иштеп
чыгуу

54.

КБИ эсептөөлөрүндө
баалар боюнча
маалыматтардын жаңы
булактарын (анын
ичинде

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
ашыруу
натыйжалар, ишке
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
Баалар статистикасы
52.1 КБИ жана ЭПБИин
2022-2024
Өндүрүүчүлөрдүн
эсептөөнүн бирдиктүү
бааларынын жыйынды
тутуму үчүн жаңы
индексин эсептөө,
программалык
сапатын жана
камсыздоону иштеп
процессорун
чыгуу (ЭВФ
жогорулатуу боюнча
экспертинин жардамы
жаңы программалык
менен иштелип чыккан
камсыздоо
маалыматтардын
(сезондуулукка жана
модели боюнча)
сапатка оңдоолорду
эске алуу менен)
53.1 Турак жай
2023-2025
Кыймылсыз
кыймылсыз мүлкүнө
мүлктөрдүн
жана коммерциялык
бааларынын
кыймылсыз мүлккө
индекстерин иш
МБны эсептөөнүн
тажрыйбага киргизүү,
бирдиктүү тутуму үчүн
аларды УЭСти
административдик
эсептөөдө колдонуу
маалыматтарды,
программалык
камсыздоону колдонуу
менен индекстерди
эсептөө методологиясын
иштеп чыгуу
54.1 КБИ
2023-2026
КБИни эл аралык
маалыматтарды
стандарттардын
пайдалануу боюнча
талаптарына ылайык
статистикалык
келтирүү

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

маалыматтарын
сканерлөө) колдонуу "
керектөө бааларынын
индекси боюнча
колдонмо: түшүнүктөр
жана методдор»

55.

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

кызматтардын иш
тажрыйбасын изилдөө;
- сканерлөө
маалыматтарын
колдонуу менен КБИ
методологиясын иштеп
чыгуу;
- - учурдагы бааларды
каттоону эске алуу
менен КБИ эсептөө
боюнча жаңы
программалык
камсыздоону иштеп
чыгуу жана баалар
боюнча
маалыматтардын жаңы
булактарын киргизүү,
сапатты
корректировкалоого
карата КБИ
жетекчилигинин
сунуштары, мезгилдүү
продукциялар ж. б.
Финансы жана ишкана статистикасы
Финансы статистикасы 55.1 Чарба жүргүзүүчү
2022-2023
Расмий статистикалык
боюнча статистикалык субъекттерди толук
маалыматты түзүүдө
отчеттуулуктун
камтуу үчүн салык
аларды андан ары
колдонуудагы тутуму
декларациясынын
пайдалануу үчүн
менен чарба
алынган
административдик
жүргүзүүчү
административдик
булактардан маалымат

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
МСК
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

субъекттердин
финансылык-чарбалык
ишин мүнөздөөчү
салык
декларацияларынын
баштапкы
административдик
маалыматтарын
интеграциялоо

маалымат базаларын
талдоо. Маалыматтар
базасын иштеп чыгуу
алгоритмин иштеп
чыгуу
55.2 Административдик
маалымат базаларынан
көрсөткүчтөрдү түзүү
методологиясын
изилдөө жана аларды
финансы
статистикасынын
методологиясына
ылайыкташтыруу
55.3 Финансы
статистикасы боюнча
расмий статистикалык
отчеттуулуктун
формаларын иштеп
чыгуунун учурдагы
тутуму менен
административдик
маалыматтарды
интеграциялоо үчүн
зарыл көрсөткүчтөрдү
алуу форматын иштеп
чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2022-2024

2023-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

базаларын иштеп чыгуу
алгоритмин жана
адаптацияланган
көрсөткүчтөрдүн
тизмесин түзүү.
Практикалык ишчаралар

Финансы статистикасы
боюнча жыйынтык
көрсөткүчтөрдү алуу
үчүн Улутстаткомдун
маалыматтарын иштеп
чыгуу тутумуна андан
ары интеграциялоо
менен
административдик
маалыматтарды алуу
үчүн иштелип чыккан
жаңы формат жана
программалык
камсыздоо.
Практикалык ишчаралар
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№

56.

Милдеттер

Соода жана кызмат
көрсөтүү
статистикасында жаңы
багытты иштеп чыгууИнтернет-соода

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2024-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

55.4 Административдик
Финансы статистикасы
булактар аркылуу
боюнча статистикалык
алынган кайталоочу
отчеттуулуктун
көрсөткүчтөрдү
жаңыланган
кыскартуу максатында
формалары,
Финансы статистикасы
респонденттердин
боюнча статистикалык
жүгүн азайтуу.
отчеттуулуктун
Практикалык ишколдонуудагы
чаралар
формаларын кайра
карап чыгуу
Керектөө рыногу жана кызмат көрсөтүүлөр статистикасы
56.1 Эл аралык
2022- 2026
Кызматкерлердин
тажрыйбаны изилдөө
потенциалын
жогорулатуу.
Интернет-соода
субъекттеринин ишин
мүнөздөгөн
көрсөткүчтөр
56.2 Интернет аркылуу
сооданын жана кызмат
көрсөтүүлөрдүн жаңы
түрлөрү боюнча
статистикалык
инструментарийлерди
иштеп чыгуу жана аны
тестирлөө

2022-2023

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Статистикалык
суроолор тизмегинин
долбоорлору/
шаблондору
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
56.3 Сынамык текшерүү
жүргүзүү

57.

Соода жана кызмат
көрсөтүү
субъекттеринин
экономикалык
каттоосун жүргүзүү

56.4 Интернет аркылуу
соода жана кызмат
көрсөтүүлөрдү
статистикалык эсепке
алуунун
методологиясын иштеп
чыгуу
57.1 Экономикалык
каттоону жүргүзүү
боюнча эл аралык
тажрыйбаны изилдөө
57.2 Соода жана кызмат
көрсөтүү субъекттерин
экономикалык
каттоосунун
инструменттерийлерин
иштеп чыгуу жана
тестирлөө
57.3 Каттоону жүргүзүү
жана каттоонун
натыйжаларын иштеп
чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2024

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Статистикалык
тажрыйба жаатындагы
эл аралык ченемдерди
жана стандарттарды
киргизүү

2022-2026

Көрсөткүчтөрдүн
тизмегин,
административдик
маалыматтардын
булактарын аныктоо
Соода жана кызмат
көрсөтүүлөрдүн
экономикалык
каттоосун өткөрүү үчүн
статистикалык
инструментарийлер

2026

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Сынамык изилдөөнүн
жыйынтыгы

2024

2024

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Тандалма
статистикалык
изилдөөлөрдү жүргүзүү
үчүн соода
субъекттеринин жана
кызмат көрсөтүүлөрдүн
реестри
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№

Милдеттер

58.

Соода, транспорт,
байланыш,
мейманканалар,
ресторандар жана
башка коомдук
тамактануу, кызмат
көрсөтүү
статистикасынын
методологиясын
өркүндөтүү

59.

Алдыңкы эл аралык
стандарттарга жана

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2024

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

58.1 Соода жана кызмат
Көрсөткүчтөрдүн
көрсөтүү статистикасы,
топтомун аныктоо,
өнүккөн өлкөлөрдүн
дефиниция түзүү
статистикалык
уюмдарынын
тажрыйбасы
жаатындагы эл аралык
статистикалык
стандарттарды изилдөө
58.2 Статистикалык
2023
Маалымат булактарын
максаттарда колдонуу
аныктоо
үчүн административдик
маалыматтардын
булактарын изилдөө
58.3 Статистикалык
2025
Статистикалык
инструменттерди иштеп
инструментарийлер
чыгуу жана сыноо;
тандалма изилдөө
жүргүзүү;
эксперименталдык
эсептөөлөр
58.4 Соода жана кызмат
2025
Статистикалык
көрсөтүү
тажрыйба жаатындагы
статистикасынын
эл аралык ченемдерди
методологиясы (2жана стандарттарды
редакция)
киргизүү
Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар статистикасы
59.1 МКТ статистикасы
2022
жаатындагы эл аралык

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

методикаларга
негизделген МКТ
чөйрөсүндөгү жогорку
сапаттагы жана эл
аралык деңгээлде
салыштырылуучу
статистикалык
маалыматтарды түзүү

стандарттарды, КМШ
өлкөлөрүнүн жана
башка өлкөлөрдүн МКТ
статистикасы
жаатындагы
статистикалык
кызматтарынын
тажрыйбасын изилдөө
59.2 МКТ абалын жана
өнүгүшүн мүнөздөгөн
терминдердин,
дефинициялардын
глоссарийин иштеп
чыгуу
59.3 Өнөктөштөр менен
талкуулоону жана
макулдашууну
жүргүзүү.
59.4 Статистикалык
инструментарийлердин
долбоорлорун иштеп
чыгуу, аларды
тестирлөө жана
макулдашуу
59.5 Сынамык
изилдөөлөрдү жүргүзүү.
МКТ чөйрөсүндөгү
статистикалык
методологияны иштеп

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2023

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
МКТ статистикасынын
терминдеринин
глоссарийи

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар
боюнча), ЭКМ,
СӨМ, МСК

МКТ чөйрөсүндө
изилдөөлөрдү жүргүзүү
үчүн статистикалык
инструментарийлер
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
чыгуу жана аны
макулдашуу
59.6 МКТ чөйрөсүндөгү
статистиканын
методологиясы

60.

61.

Интернет соода жана
кызмат көрсөтүүлөрдү
өнүктүрүүнүн
статистикалык
көрсөткүчтөрүнүн эл
аралык мамилелерге
жооп берүү тутумун
түзүү.

Тышкы соода
статистикасында жаңы
багытты изилдөө товарлардын жана
кызмат

60.1 Эл аралык
тажрыйбаны изилдөө

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2023

Статистикалык иш
тажрыйбага эл аралык
ченемдерди жана
стандарттарды киргизүү
Кызматкерлердин
потенциалын
жогорулатуу.
Интернет соода
субъекттеринин ишин
мүнөздөгөн
көрсөткүчтөр
Статистикалык
анкеталардын
долбоору/шаблондору

2022- 2024

60.2 Интернет аркылуу
2022-2024
сооданын жана кызмат
көрсөтүүлөрдүн жаңы
түрлөрү боюнча
статистикалык
инструментарийди
иштеп чыгуу жана аны
тестирлөө
60.3 Сынамык изилдөө
2024
Сынамык изилдөөнүн
жүргүзүү
жыйынтыгы
Тышкы жана өз ара соода статистикасы
61.1 Бөлүмдүн
2022-2026
Тышкы соода
адистерин окутуу
статистикасынын жаңы
(башка өлкөлөрдүн бул
багытын иштеп чыгуу
багыттагы алдыңкы иш

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

көрсөтүүлөрдүн
электрондук жана
транс чек аралык
соодасын эсепке алуу

62.

Өзбекстан жана
Тажикстан, Кытай
менен чектеш
аймактарда (жеке
жактар тарабынан
жүзөгө ашырылуучу
жана бажы
кызматтары тарабынан
эсепке алынбаган
товардык агымдардын
айыл чарба товарлары,
кеңири керектелүүчү
товарлар, КММ ж. б.)
көлөмүн баалоо

Чаралар/Ишаракеттер
тажрыйбалары жана
көндүмдөрү);
- Эксперттик жардам;
- Тышкы соода
статистикасында жаңы
багытты иштеп чыгуу
үчүн финансылык
колдоо
62.1 ЕАЭБге кирбеген
чектеш мамлекеттер
менен байкоого
алынбаган товардык
агымдарды эксперттик
баалоо;
- Колдо болгон
маалыматтардын
негизинде баланстык
ыкманы пайдалануу
менен товардык топтор
боюнча баалоо
эсептөөлөрүн жүргүзүү;
- КРнын мамлекеттик
чек арасынын айрым
өлкөлөр менен өткөрүү
пункттарында
текшерүүлөрдү
жүргүзүү;
- Чек ара жанындагы
сооданын катталбаган
көлөмдөрүнө

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2022-2026

Маалыматтын толук
камтылышын,
чогултулушун,
берилишин жана анын
салыштырылышын
камсыз кылуу

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

63.

Милдеттер

Товарлардын тышкы
жана өз ара
соодасынын
статистикасында
баалардын орточо
айлык индекстерин
жана физикалык
көлөмүн эсептөөнүн
жаңыланган
методологиясын
иштеп чыгуу

Чаралар/Ишаракеттер
статистикалык байкоо
жүргүзүү
методологиясын иштеп
чыгуу;
- Чек ара зонасында
изилдөөлөрдү
жүргүзүүдө жаңы
ыкмаларды жана
технологияларды
колдонуу; - Маалыматтарды
чогултуу жана иштеп
чыгуу үчүн керектүү
программалык
өнүмдөрдү даярдоо
63.1 Эсептөө
методологиясын
даярдоо;
- Методикалык
жоболорду даярдоо;
- Маалыматтарды иштеп
чыгуу жана маалымат
алуу үчүн
программалык
өнүмдөрдү иштеп
чыгуу;
- Бөлүмдүн адистерин
окутуу.

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2023-2024

Пайдалануучуларды
баалардын айлык
индекси жана
товарлардын
экспортунун жана
импортунун физикалык
көлөмү боюнча
маалыматтар менен
камсыз кылуу

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

64.

Тышкы жана өз ара
соода статистикасы
боюнча статистикалык
маалыматтарды иштеп
чыгуу процесстерин
модернизациялоо

65.

Эл аралык
статистикалык
стандарттарга ылайык
кызмат
көрсөтүүлөрдүн
тышкы соодасынын
статистикасын
өркүндөтүү

64.1 Маалыматтарды
иштеп чыгуунун
автоматташтырылган
маалыматтык тутумун
жаңыртуу
(маалыматтарды
электрондук чогултуу
жана иштеп чыгуу,
жаңыртылган
программалык
камсыздоо, башка
мамлекеттик
органдардын
маалыматтык тутуму
менен өз ара
аракеттенүү).
65.1 Кызмат
көрсөтүүлөрдүн эл
аралык соодасы
статистикасы боюнча эл
аралык сунуштамаларды
изилдөө.
65.2 Эл аралык
статистикалык
стандарттарды киргизүү
(окутуу,
консультативдикэксперттик жана
техникалык жардам)

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2025

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

Маалыматтарды иштеп
чыгуунун жаңыланган
программалык
камсыздоосу жана
ведомстволор аралык
маалыматтык өз ара
аракеттенүү
мүмкүнчүлүктөрүн
пайдалануу

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча,
МБК, МСК,
СӨМ, ВФКК

2023

Эл аралык ченемдерди
жана стандарттарды
статистикалык иш
тажрыйбага киргизүү

ГжКК

2024

Эл аралык
стандарттарга ылайык
кызмат көрсөтүүлөрдүн
тышкы соодасы боюнча
статистикалык
маалыматтарды түзүү

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
КР УБ
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

66.

ЭСЭК-20нын
резолюциясына
ылайык иш менен
камсыздоо,
жумушсуздук
статистикасын
өркүндөтүү
Жаңы түзүлгөн жумуш
орундарын эсепке алуу
методологиясын
иштеп чыгуу
2022-жылдагы эл жана
турак жай фондун
каттоонун
жыйынтыктарын иш
менен камсыздоо,
жумушсуздук жана
эмгек миграциясы
маселелери боюнча
аналитикалык иштеп
чыгуу
Эмгек рыногунун, атап
айтканда, бейформал
жумуштуулуктун
көрсөткүчтөрүн
эсептөө
методологиясын
иштеп чыгуу

67.

68.

69.

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
ашыруу
натыйжалар, ишке
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
Эмгек жана иш менен камсыздоо статистикасы
66.1 Сунуштамаларга
2022-2025
ЭСЭК- 20нын
ылайык учурдагы
сунуштарды иш
аныктамаларды жана
тажрыйбага киргизүү
классификацияларды
кайра карап чыгуу

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

67.1 Башка өлкөлөрдүн
методологиясын
изилдөө

2022-2023

Методологияны иштеп
чыгуу, маалыматтардын
сапатын жогорулатуу

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

68.1 2022-жылдагы эл
жана турак жай фондун
каттоонун
маалыматтарын талдоо

2022-2025

Басылмаларды,
аналитикалык
материалдарды чыгаруу

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

69.1 Башка өлкөлөрдүн
методологиясын иштеп
чыгуу боюнча
тажрыйбаны изилдөө

2022-2023

Методологияны жана
маалыматтарды иштеп
чыгуу

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
ЭКМ, МСК
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№

Милдеттер

70.

Акыркы жеткиликтүү
эл жана турак жай
фондун каттоонун
маалыматтарын
колдонуу менен үй
чарбалар изилдөөсү
үчүн тандоо тутумун
өзгөртүү

71.

Үй чарбаларын
изилдөөнүн баштапкы
маалыматтарынын
сапатын башкаруу

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
Күтүлүүчү
ашыруу
натыйжалар, ишке
мөөнөтү
ашыруу формасы
(жылдар)
Үй чарба статистикасы
70.1 Тандалма
2023
Улутстаткомдун
изилдөөлөрдүн ыкмасы
адистеринин
боюнча окутуу
потенциалын күчөтүү;
семинарлары;
Үй чарбаларынын
- тандоо моделин жана
тандалма изилдөөсүнүн
тандоону ротациялоо
дизайнын өркүндөтүү
моделин түзүү боюнча
эксперт-практик менен
иштөө;
- тандоо дизайнынын
эсеби менен салмак
коэффициентин жана
түзөтүү коэффициентин
эсептөө боюнча окутуу.
71.1 Маалыматтарды
2022-2026
Улутстаткомдун
жакшыртуу үчүн
адистеринин
маалыматтардын
потенциалын күчөтүү;
сапатын контролдоонун
Чечимдерди кабыл алуу
моделдерин, өз ара
жана болжолдоо үчүн
байланыш ыкмаларын
колдонулган сапаттуу
жана башка
маалыматтар.
мүмкүнчүлүктөрдү
изилдөө;
-маалыматтардын
сапаты боюнча экспертпрактик менен иштөө:
регрессиялык
моделдерди колдонуу
менен чыгымдарды

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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Милдеттер

72.

Үй чарбаларына
сурамжылоо
жүргүзүүдө КАПИ
тутумун андан ары
өнүктүрүү жана ҮБИТ
адистеринин
потенциалын
жогорулатуу

73.

Билим берүү
мекемелеринин ишине
статистикалык байкоо
жүргүзүүнүн

Чаралар/Ишаракеттер
контролдоо,
чыгымдарды бирдейлөө
үчүн модель
коэффициенттерин
колдонуу;
- маалыматтарды
импутациялоо
ыкмаларын изилдөө,
маалыматтарды
импутациялоо боюнча
эксперт-практик менен
иштөө.
72.1 Интервьюерлерди
окутуу (эки жылда бир
жолудан кем эмес
жумалык семинар);
- супервайзерлерди
окутуу (жыл сайын);
- изилдөөлөрдү
уюштурууда жана
методологияда алдыңкы
иш тажрыйбаларды
изилдөө

73.1 Эл аралык
тажрыйбаны изилдөө
(консультациялык
жардам жана

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

IT
мүмкүнчүлүктөрүнүн
чөйрөсүн кеңейтүү;
жакшы окутулган штат
сапаттуу
маалыматтардын
кепилдиги болуп
саналат;
алдыңкы
тажрыйбаларды Кыргыз
үй чарбаларын
изилдөөгө андан ары
киргизүү
Социалдык статистика
2022-2026
Статистикалык
отчеттуулуктарды
электрондук түрдө
чогултуу

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /
РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

бирдиктүү
унификацияланган
электрондук тутумун
түзүү

74.

75.

адистердин
потенциалын
жогорулатуу);
- билим берүү
мекемелеринин ишине
статистикалык байкоо
жүргүзүүнүн бирдиктүү
унификацияланган
электрондук тутумун
түзүү, б.а. билим берүү
мекемелеринин
маалымат базасын түзүү
- методологияны иштеп
чыгуу (маалымат
чогултуу агымдары,
инструментарийлер,
көрсөткүчтөр)
Жалпы билим берүүчү 74.1 Изилдөөнүн
мектептердин
жыйынтыгы боюнча
материалдыкталдоо жүргүзүү жана
техникалык базасынын окуу жайлардын
абалына изилдөө
инфратүзүмүн
жүргүзүү
жакшыртуу боюнча
сунуштарды даярдоо

Саламаттык сактоо
боюнча статистикалык
көрсөткүчтөрдүн

75.1 Эл аралык
тажрыйбаны изилдөө
(консультациялык

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

2022-2026

Маалымат чогултуунун
өркүндөтүлгөн
методикасы

РБ

2022-2026

Бардык окуучулар үчүн
натыйжалуу чөйрөнү
камсыз кылуу үчүн
критерийлер боюнча
мектептердин
коопсуздук деңгээлин
изилдөө жана
чараларды көрүү үчүн
сапаттуу маалыматтар
алынды
Эл аралык ченемдерди
жана стандарттарды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу

2022-2026

Жооптуу
аткаруучулар
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№

Милдеттер

бирдиктүү тутумун
иштеп чыгуу,
"Саламаттык
сактоо"маалымат
базасын түзүү

76.

Статистикалык
маалыматтарды
иштетүү процессин
модернизациялоо

Чаралар/Ишаракеттер
жардам жана
адистердин
потенциалын
жогорулатуу);
Иштөөнүн эл аралык
классификациясын,
жашоо-тиричиликтин
жана ден соолуктун
чектөөлөрүн жайылтуу
(МКФ);
- оорулардын жана ден
соолукка байланыштуу
көйгөйлөрдүн эл аралык
статистикалык
классификациясынын
жаңы версиясын
киргизүү (МКБ 11);
- баштапкы микро жана
макро маалыматтардын
базасын куруу
76.1 Социалдык
статистиканын
тармактары боюнча
расмий статистикалык
отчеттуулукту
электрондук форматка
этап-этабы менен
которуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

статистикалык иш
тажрыйбага киргизүү

2022-2026

Эл аралык
стандарттарга дал
келтирүү,
статистикалык
маалыматтардын
салыштырмалуулугу

2022-2026

Түзүлгөн маалыматтар
базасы

2022-2026

Статистикалык
отчеттуулуктарды
электрондук түрдө
чогултуу

Жооптуу
аткаруучулар
боюнча),
ССМ

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар менен
бирге
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

77.

Билим берүү,
саламаттыкты сактоо,
кылмыштуулук,
социалдык камсыздоо,
турак жай фонду,
маданият жана спорт
статистикасы боюнча
бардык деңгээлдеги
маалыматтардын
сапатын камсыз кылуу
КР мыйзамдарына
ылайык
кылмыштуулук
статистикасы боюнча
статистикалык
отчеттуулуктарды
өркүндөтүү

77.1 Аймактык
статистика
органдарынын
кызматкерлерин окутуу

78.

79.

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
Маалыматтардын
сапатын жакшыртуу

78.1 КР мыйзамдарына
2022-2026
Кылмыштуулук боюнча
ылайык кылмыштуулук
статистикалык
статистикасы боюнча
отчеттуулукту
статистикалык
электрондук түрдө
отчеттуулуктарды жана
чогултуу жана иштеп
чогултуу
чыгуу
методологиясын иштеп
чыгуу
Демографиялык статистика
Демографиялык
79.1 Эл каттоо
2022-2024
Эл аралык
статистиканын
тутумунан алынган
стандарттарга ылайык
маалыматтарын
маалыматтардын
калктын реестринен
чогултуу, иштеп чыгуу негизинде калктын
алынган
жана талдоо процессин табигый жана
маалыматтардын
модернизациялоо
миграциялык кыймылы
негизинде
боюнча маалыматтар
демографиялык
базасын түзүү үчүн
статистиканын
программалык
маалымат базасын
камсыздоону
түзүү
модернизациялоо

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БП, ИИМ, ЖС,
Пробация
департаменти,
ЖАК

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
СӨМ, ССМ
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
79.2 БУУнун жана
КМШнын
сунуштамаларын эске
алуу менен
республикадагы
демографиялык абалды
статистикалык талдоо
ыкмаларын өркүндөтүү
79.3 2022-жылдагы эл
каттоонун жана
каттолор аралык
мезгилдеги калктын
жыныстык-курактык
курамын кайра
эсептөөнүн негизинде
калктын учурдагы
статистикасынын
маалыматтарын
актуалдаштыруу
79.4 Эл аралык
сунуштамаларды эске
алуу менен
демографиялык
статистиканын
көрсөткүчтөр тутумуна
талдоо жүргүзүү жана
маалыматтардын
сапатын жогорулатуу
боюнча сунуштарды
даярдоо

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2025

2022-2026

2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

БУУнун жана
КМШнын
сунуштамаларын эске
алуу менен
республикадагы
демографиялык
кырдаалга жаңыланган
талдоо даярдоо
2022-жылдагы эл
каттоонун
жыйынтыктарынын
негизинде жана эл
аралык
сунуштамаларды эске
алуу менен акыркы
каттолор аралык
мезгилдеги калктын
санын кайра эсептөөнү
жүргүзүү
Эл аралык
эксперттердин
сунуштамаларын эске
алуу менен
демографиялык
статистика жана
маалыматтарды
жайылтуу ыкмалары
боюнча басылмалардын
мазмунун өркүндөтүү

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча), ӨЭУ,
эл аралык уюмдар
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
79.5 Статистикалык
өндүрүштү
модернизациялоого
байланыштуу жана эл
аралык сунуштамаларды
эске алуу менен
демографиялык
статистика боюнча
методологиялык
жоболорду өркүндөтүү

80.

Гендердик-сезимтал
индикаторлордун
улуттук тутуму

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Статистикалык
өндүрүштү
модернизациялоого
байланыштуу жана эл
аралык
сунуштамаларды эске
алуу менен
демографиялык
статистика боюнча
методологиялык
жоболорду өркүндөтүү
Гендердик статистика
80.1 Жетишпеген
2022-2026
Гендердик теңдикке
көрсөткүчтөрдү өндүрүү
жетүүдө прогрессти
боюнча иш-чаралардын
өлчөө жана аялдардын
комплекстүү планы,
мүмкүнчүлүктөрүн
анын ичинде:
кеңейтүү
гендердик2022-2026
Эл аралык ченемдерди
дезагрегацияланган
жана стандарттарды
көрсөткүчтөрдүн
статистикалык иш
маалымат базасын
тажрыйбага киргизүү
кеңейтүү
- гендердик
2022-2026
Бекитилген
статистикалык
методология
көрсөткүчтөрдүн
методологиясын иштеп
чыгуу;
- тармактык
2022-2026
Изилдөө жүргүзүлдү
статистиканы киргизүү

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
эл аралык уюмдар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
мамлекеттик
органдар жана
ЖӨБО
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№

Милдеттер

81.

Гендердик статистика
боюнча
маалыматтарды
жайылтуу

82.

Бишкек жана Ош
шаарларында
гендердик статистика
маселелери боюнча
облустук, шаардык
жана райондук
статистика
бөлүмдөрүнүн
адистери үчүн окутуу
семинарларын өткөрүү

83.

Айлана-чөйрө
статистикасын
өнүктүрүүнүн базалык
принциптерине
ылайык айлана-чөйрө
боюнча сапаттык
көрсөткүчтөрдүн
бирдиктүү тутумун
иштеп чыгуу

Чаралар/Ишаракеттер
жана тиешелүү
статистикалык
изилдөөлөрдү жүргүзүү
81.1 Улутстаткомдун
сайтына гендердик
көрсөткүчтөрдүн
интерактивдүү вебпорталын киргизүү
82.1 Аймактык
статистика
органдарынын
кызматкерлерин окутуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2022-2026

Гендердик
көрсөткүчтөрдүн
интерактивдүү вебпорталы

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022-2026

Гендердик статистика
боюнча облустук,
шаардык жана райондук
статистика
бөлүмдөрүнүн
адистеринин
потенциалын
жогорулатуу

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
ЖРЭТКМ, АЧМ

Айлана-чөйрө статистикасы
83.1 Айлана-чөйрөнү
2022-2026
Эл аралык ченемдерди
статистикалык эсепке
жана стандарттарды
алууну өркүндөтүү:
статистикалык иш
- эл аралык тажрыйбаны
тажрыйбага киргизүү
изилдөө
(консультациялык
жардам жана
адистердин
потенциалын
жогорулатуу);
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№

84.

85.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

- методологияны иштеп
чыгуу (маалымат
чогултуу агымдары,
инструментарийлер,
көрсөткүчтөр);
- айлана-чөйрөнүн
абалынын мониторинг
көрсөткүчтөрдүн
топтому жана маалымат
базасы даярдалды
Климаттын
84.1 Климаттын
өзгөрүшүнүн
өзгөрүшүнүн
статистикасын
статистикасын
өркүндөтүү
өркүндөтүү
- эл аралык тажрыйбаны
изилдөө
(консультациялык
жардам жана
адистердин
потенциалын
жогорулатуу);
- методологияны иштеп
чыгуу (маалымат
чогултуу агымдары,
инструментарийлер,
көрсөткүчтөр)
Жаратылыш85.1 Эл аралык
экономикалык эсепке
тажрыйбаны изилдөө
алуу тутумуна (ЖЭЭТ) (консультациялык

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Иштелип чыккан жана
бекитилген
методология

ГжКК
/РБ

2022-2026

Түзүлгөн маалыматтар
базасы

ГжКК /РБ

2022-2026

Эл аралык ченемдерди
жана стандарттарды
статистикалык иш
тажрыйбага киргизүү

ГжКК

2022-2026

Иштелип чыккан жана
бекитилген
методология

ГжКК /РБ

2022-2026

Эл аралык ченемдерди
жана стандарттарды

ГжКК

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
ЖРЭТКМ, АЧМ,
Гидрометеоролог
иялык кызматы

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
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№

Милдеттер

ылайык экологиялык
эсептерди иштеп
чыгуу

86.

UNWTO-2008
методологиясына
ылайык туризм
статистикасынын
методологиясын
өркүндөтүү (Дүйнөлүк
туризм уюму)

Чаралар/Ишаракеттер
жардам жана
адистердин
потенциалын
жогорулатуу);
- методологияны иштеп
чыгуу (маалымат
чогултуу агымдары,
инструментарийлер,
көрсөткүчтөр)
- улуттук эсептер
тутумуна экологиялык
эсептерди киргизүү

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
статистикалык иш
тажрыйбага киргизүү

Негизги ЖЭЭТге
ылайык иштелип
чыккан, бекитилген
жана адаптацияланган
методология
2022-2026
Улуттук эсептер
тутумундагы
экологиялык эсептер
Туризм статистикасы
86.1 Туризм
2022
Туризм
статистикасы
статистикасынын
жаатындагы эл аралык
терминдеринин
стандарттарды, КМШ
глоссарийи
өлкөлөрүнүн жана
башка өлкөлөрдүн
туризм статистикасы
жаатындагы статистика
кызматтарынын
тажрыйбасын изилдөө
(консультациялык
жардам жана
адистердин
потенциалын
жогорулатуу);
2022-2026

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар
Жер ресурстары
кызматы,
Токой кызматы

ГжКК /РБ

ГжКК /РБ

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
Туризм
департаменти,
ЧК УКМК
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87.

Милдеттер

Туризмдин
сателлиттик эсеби

Чаралар/Ишаракеттер
Туризмдин абалын жана
өнүгүүсүн мүнөздөгөн
терминдердин
глоссарийлерин,
дефиницияларды иштеп
чыгуу
86.2 Туризм боюнча
административдик
маалымат булактарын
изилдөө, туризм боюнча
изилдөөлөрдү
уюштуруу жана өткөрүү
үчүн статистикалык
инструментарийлердин
долбоорлорун иштеп
чыгуу жана аны
тестирлөө
86.3 Туризм
статистикасынын
методологиясы
(маалымат чогултуу
агымдары,
инструментарийлер,
көрсөткүчтөр)
87.1 Эл аралык
тажрыйбаны изилдөө
(консультациялык
жардам жана
адистердин

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

2022-2023

Туризм чөйрөсүндөгү
изилдөөлөрдү жүргүзүү
үчүн статистикалык
инструментарийлер

ГжКК

2024

UNWTO
методологиясына
ылайык иштелип
чыккан, бекитилген
жана адаптацияланган
методология

ГжКК /РБ

2024

Сателлиттик эсепти
жана маалымат
булактарын түзүү үчүн
зарыл болгон
маалыматтардын
топтомун аныктоо

ГжКК

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
Туризм
департаменти,
ЧК УКМК
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
потенциалын
жогорулатуу);

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы
(учурдагы
статистиканын
маалыматтары,
административдик
маалыматтар, сынамык
изилдөөлөр ж. б.)
Ички туризмдин
көлөмүн эсептөөнүн
иштелип чыккан
методикасы
Чет өлкөдөгү
туристтердин
чыгымдарын жана
туризм жаатындагы
кызмат көрсөтүүлөрдүн
экспортун эсептөөнүн
иштелип чыккан
методикасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

87.2 Ички туризмдин
көлөмүн эсептөө
методикасы

2025

87.3 Чет өлкөлөрдөгү
туристтердин
чыгымдарын жана
туризм жаатындагы
кызмат көрсөтүүлөрдүн
экспортун эсептөөнүн
ыкмасы. Чек аралардагы
туристтерге изилдөө
жүргүзүү

2026

87.4 Туризмдин
сателлиттик эсептерин
түзүү
методологиясынын
долбоорун иштеп чыгуу,
туризмдин сателлиттик
сынамык эсебин түзүү
87.5 Туризмдин
сателлиттик эсебин
түзүү

2026

- эсепти түзүүнүн
ыкмасы
- таблицалардын
макеттери

ГжКК /РБ

2022-2026

Иштелип чыккан,
бекитилген жана

ГжКК /РБ

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /РБ

ГжКК
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№

88.

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

адаптацияланган
методология
Туруктуу өнүгүү максаттары (ТӨМ) үчүн мониторинг жана отчеттуулук тутумун түзүү
ТӨМ чөйрөсүндө
88.1 ТӨМ мониторинги
2022-2026
Жол картасынын
ГжКК /РБ
мониторинг
боюнча Кыргыз
бардык иш-чараларын
потенциалды
Республикасынын
ишке ашыруу
жогорулатуу
статистикалык
потенциалын чыңдоо
боюнча Жол картасын
ишке ашыруу
Дезагрегацияланган
ТӨМ индикаторлорунун
жеткиликтүүлүгүн
кеңейтүү
ТӨМ үчүн
административдик
маалымат булактары,
ошондой эле глобалдык
маалымат базалары
менен иштөө
88.2 ТӨМ боюнча
Иштелип чыккан ТӨМ
улуттук отчеттуулук
боюнча отчеттуулуктун
платформасын
улуттук платформасы
өркүндөтүү, анын
ичинде SDMX
форматында ТӨМ
көрсөткүчтөрүнүн
улуттук топтомун
кеңейтүү

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

89.

ТӨМ үчүн
методологияларын
өркүндөтүү

90.

Эл аралык
стандарттарга ылайык,
бирдиктүү
статистикалык бизнесархитектураны иштеп
чыгуу

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

89.1 ТӨМ
ТӨМ үчүн иштелип
көрсөткүчтөрү үчүн
чыккан
метамаалыматтар
метамаалыматтар
боюнча окутууларды
өткөрүү
89.2 Статистиканын
бардык тармактары
боюнча ТӨМдүн
көрсөткүчтөрү боюнча
метамаалыматтарды
иштеп чыгуу
4. Маалыматтык-технологиялык инфратүзүмдү модернизациялоо
90.1 Бирдиктүү
2022-2026
Статистикалык
ГжКК
статистикалык бизнесрегистрлердин
архитектураны түзүү
негизинде
боюнча иш-чаралардын
интеграцияланган
топтомун иштеп чыгуу,
өндүрүштүк тутум үчүн
анын ичинде
шарттар түзүлдү
төмөнкүлөрдү иштеп
чыгуу:
90.2 Маалыматтык,
2022
Жаңы өндүрүштүк
колдонмо жана
тутумду түзүү үчүн
технологиялык
IT-муктаждыктар
милдеттерди чечүү
аныкталды
менен бирдиктүү
статистикалык бизнесархитектуранын
концепцияларын

Жооптуу
аткаруучулар

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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Милдеттер

91.

Потенциалды
жогорулатуу боюнча
иш-чаралардын планы

92.

Бирдиктүү
корпоративдик тарам

Чаралар/Ишаракеттер
90.3 Белгиленген
өзгөрүүлөр жана
тобокелдерди башкаруу
боюнча стратегиялары
90.4 Маалыматтыктехнологиялык
инфратүзүмдү түзүүгө
карата техникалык
милдеттер
90.5 Орто аралык
моделдерди тестирлөө
90.6 Жогоруда
көрсөтүлгөн
милдеттердин
алкагында
регламенттөөчү
документтерди иштеп
чыгуу
91.1 Улутстаткомдун
адистери үчүн жаңы
инфратүзүмдү киргизүү
жана башкаруу боюнча
окутууларды жана
тренингдерди өткөрүү
92.1 Жогорку
тездиктеги глобалдык
эсептөө тарамын (WAN)
түзүү жана локалдык

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022

2023

2023-2026
2024-2026

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

Жаңы инфратүзүмдү
түзүүгө карата этапэтаптуу мамиле
иштелип чыкты
Орто аралык
моделдерди түзүү

Өнөр жайлык
колдонууга киргизүү
Жаңы өндүрүштүк
тутумду башкаруу
боюнча ЧУА пакети
кабыл алынды

2023-2026

Жаңы инфратүзүмдү
башкаруу көндүмүнө ээ
кызматкерлердин
штаты даярдалды

2023-2024

Улутстатком тутуму
боюнча коопсуз
кошулууну камсыздоо

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

93.

Милдеттер

IT-инфратүзүмдүн
технологиялык
мүмкүнчүлүктөрүн
кеңейтүү

94.

Маалыматтарды
сактоону
борборлоштуруу

95.

Маалыматтардын
коопсуздугу жана
коргоо

96.

Булут
технологияларын
колдонуу

Чаралар/Ишаракеттер
эсептөө тарамын (LAN)
жаңылоо
93.1
Автоматташтырылган
иш агымын колдоо үчүн
кошумча сервердик
кубаттуулуктарды
сатып алуу
93.2 Сервердик бөлмөнү
талапка ылайык кайра
жабдуу
94.1 Маалымат
сактагычтардын
бирдиктүү
архитектурасын иштеп
чыгуу
95.1 Маалыматтарды
табуу жана коргоо үчүн
көп деңгээлдүү
программалык
камсыздоону колдонуу
96.1 Маалыматтарды
сактоо жана алмашуу,
ири маалыматтарды
иштетүү жана талдоо
үчүн булут
технологияларын иш

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2023-2026

Статистикалык
процесстерди
модернизациялоону
колдоо камсыздалды

ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2023-2025

Жалпы маалыматтыктехнологиялык
жабдуулар үчүн
тийиштүү шарттар
түзүлдү
Маалыматтарды
сактоого карата
бирдиктүү талаптар
камсыздалды
ГжКК

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2023-2025

2023-2025

Маалыматтарды
коопсуз башкаруу
камсыздалды

2024-2026

Альтернативалуу
булактарды
натыйжалуу колдонуу
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№

97.

Милдеттер

Жогорку билим берүү
программасына
“Расмий статистика”
сабагы боюнча
курстарды
киргизүүнүн жардамы
менен жергиликтүү
университеттердин
потенциалын
жогорулатуу

Чаралар/Ишаракеттер

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

тажрыйбада
колдонуумаселесин
изилдөө
5. Статистикалык интеллектуалдык потенциалды күчөтүү
97.1 ЖОЖдор үчүн эл
2022-2024
Улутстаткомдун жана
аралык жетектөөчү
башка ведомстволордун
принциптер жана
“Расмий статистика”
стандарттар менен
боюнча билими бар
шайкештелген расмий
адистерге болгон
статистика боюнча
муктаждыгы
заманбап билим берүү
камсыздалды
программаларын жана
окуу курстарын иштеп
чыгуу
97.2 Билим берүү жана
2023-2025
ЖОЖдордо статистика
илим министрлиги,
курстарын колдонуу
ЖОЖдор менен окуу
боюнча укуктук негиз
программаларына
камсыздалды
статистика боюнча
курстарды киргизүү
жөнүндө
макулдашууларды түзүү
97.3 Жергиликтүү
2023-2025
Расмий статистиканын
ЖОЖдорго билим берүү
негиздери боюнча
программаларын,
билими бар адситерди
“Расмий статистика”
чыгаруу камсыздалды
жана “Маалыматтарды
талдоонун теориясы
жана ыкмалары”

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК
/РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
сабактары боюнча
курстарды киргизүү
97.4 Статистиканын
түрдүү тармактары
боюнча, анын ичинде
Интернетке
жайгаштыруу менен
онлайн жүргүзүлө
турган предметтик
курстарды иштеп чыгуу
(кыргыз жана орус
тилдериндеги
электрондук окутуулар,
вебинарлар)
97.5 Орто мектептердин
окуу программаларына
киргизүү үчүн
статистика боюнча
билим берүү курстарын
иштеп чыгуу (кыргыз
жана орус тилдеринде)
97.6 Жогоруда
көрсөтүлгөн
милдеттердин
алкагында
Улутстаткомдун
укуктук документтерин
(колдонмолор,
нускамалар) талдоо
жана иштеп чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

2023-2025

электрондук окутуу,
вебинар, аралыктан
окутуу
мүмкүнчүлүктөрүн
түзүү

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ

2024-2026

Жаштардын арасында
расмий статистиканын
негиздерин алдыга
жылдыруу

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
БИМ

2023-2026

Билимдерди башкаруу
боюнча ЧУАлардын
болушу

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

98.

Милдеттер

Адам ресурстарын
башкаруу тутумун
өркүндөтүү

Чаралар/Ишаракеттер
98.1 Улутстаткомдун
адам ресурстарын
башкаруу
стратегияларын
заманбап
технологиялардын
талаптарына ылайык
иштеп чыгуу жана
төмөнкүлөргө басым
жасоо менен КР
мыйзамдарына ылайык
модернизациялоонун
жолдорун иштеп чыгуу:
- жалдоо ыкмаларын,
жалдоо процессин
автоматташтырууну
өркүндөтүү;
- кадрларды
ротациялоонун
принциптерин жана
эрежелерин иштеп
чыгуу;
- кызматкерлерди
мотивациялоо тутумун
түзүү
- адам ресурстарын
окутуу жана өнүктүрүү
тутумун иштеп чыгуу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2022-2023

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

Персоналды
башкаруунун жаңы
заманбап ыкмалары
киргизилди

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

2022-2023

Персоналды тандоо,
орноштуруу жана
адаптациялоонун
ийкемдүү тутуму
түзүлдү

ГжКК /РБ

2022-2023

Персоналды өнүктүрүү
боюнча кадрдык
пландаштыруу
жакшыртылды

ГжКК /РБ
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№

99.

Милдеттер

ЧУА чөйрөсүндөгү
автоматташтырылган
тутумду
модернизациялоо

100. Улутстатком
тутумунун
кызматкерлерин
үзгүлтүксүз окутуу
жана статистиканын
бардык
тармактарындагы эл
аралык стандарттарды
жана
методологияларды
колдонуу жаатындагы
потенциалдарын
жогорулатуу боюнча

Чаралар/Ишаракеттер
98.2 Эл аралык
стандарттарга жана КР
мыйзамдарына ылайык
ЧУА (анын ичинде
Кадрдык саясатты
жаңыртуу боюнча
колдонмону) иштеп
чыгуу жана өркүндөтүү
99.1 статистикалык
иштер жана электрондук
документ жүгүртүү
менен айкалышкан иш
убактысын эсепке
алуунун комплекстүү
топтомун түзүү
100.1 СИжКЖИнин
кызматкерлеринин эл
аралык стандарттарды
жана методологияларды
колдонуу жана
адаптациялоо боюнча
потенциалын күчөтүү
100.2 Улутстаткомдун
кызматкерлеринин
(анын ичинде айыл
өкмөттөрдүн
кызматкерлеринин)
кесиптик көндүмдөрүн
өркүндөтүүгө жана

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)
2023-2024

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

ЧУА тутумун башкаруу
боюнча ченемдикукуктук база
камсыздалды

ГжКК /РБ

2022-2024

2022-2023

Кызматкерлердин
окутулган штаты
даярдалды

2022

Көндүмдөрдү жана
билимдерди өркүндөтүү
боюнча тематикалык
багыттар аныкталды

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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№

Милдеттер

СИжКЖИнин
потенциалын күчөтүү

101. Эл аралык
кызматташтыкты
кеңейтүү

Чаралар/Ишаракеттер
кайра даярдоого болгон
муктаждыктарын
бардык деңгээлдерде
баалоо
100.3 Улутстатком
тутумунун
кызматкерлеринин
расмий статистиканын
өндүрүш процесстери,
анын ичинде иннова
циялык технологиялар
жана кайра түзүү
процессин башкаруу
маселеси боюнча
билимдерин жана
көндүмдөрүн күчөтүү
боюнча усулдук
материалдарды даярдоо
100.4 Планды иштеп
чыгуу жана үзгүлтүксүз
окуу иш-чараларын
уюштуруу

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2023-2024

Статистика жаатындагы
алдыңкы эл аралык
тажрыйбаны камтыган
инновациялык
билимдердин банкы
түзүлдү

Улутстатком тутумунун
кызматкерлеринин
үзгүлтүксүз даярдоо
жана квалификациясын
жогорулатуу
6. Эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү
101.1 Статистиканы
2022-2026
Улуттук статистикалык
өнүктүрүү маселеси
потенциалды бекемдөө
боюнча эл аралык
статистикалык
конференцияларга жана

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

Жооптуу
аткаруучулар

ГжКК /РБ

Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
өнүктүрүү

2023-2026
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№

Милдеттер

Чаралар/Ишаракеттер
семинарларга активдүү
катышуу
101.2 Эл аралык
экономикалык жана
статистикалык уюмдар,
чет өлкөлүк
мамлекеттердин жана
КМШнын катышуучу
мамлекеттеринин
улуттук статистика
кызматтары менен
кызматташтыкты
уюштуруу

102. Программанын
мониторинги

Ишке
ашыруу
мөөнөтү
(жылдар)

Күтүлүүчү
натыйжалар, ишке
ашыруу формасы

2022-2026

Улуттук статистика
тутумун өнүктүрүү

101.3 Улуттук расмий
2022-2026
Эл аралык
статистикалык
стандарттарга толук дал
методологияларды,
келтирүү
классификацияларды
жана өлчөөлөрдү
статистика жаатындагы
эл аралык стандарттар
жана сунуштамалар
менен шайкештөө
7. Программанын мониторинги
102.1 Программанын
2022-2026
Программанын ишиш-чараларын жүзөгө
(жыл
чараларын өз убагында
ашырууга мониторинг
жыйынтыгы
аткаруу
жүргүзүү
менен бир
жолу)

Ресурстар
(ГжКК/РБ)

ГжКК /РБ

ГжКК /РБ

РБ

Жооптуу
аткаруучулар
боюнча
өнөктөштөр
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
өнүктүрүү
боюнча өнөк
төштөр, чет элдик
мамлекеттик жана
КМШга
катышуучу
мамлекеттеринин
статистикалык
кызматтары
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча),
өнүктүрүү
боюнча
өнөктөштөр,
мамлекеттик
органдар
Улутстатком
(макулдашуу
боюнча)
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БУУ
МБ
НПА

-

УСТ
МКТ

-

КБИ
ӨБИ
ЕАЭБ
БУУ ААУ

-

АГРИС

-

ЕАЭБдин
ТЭИ ТН

-

«Тундук»
ЭВӨТ
КАПИ

-

КМБ
ГМС
ПО
РПТ
ММК
АРБ

-

-

Кыскартылган шарттуу белгилердин тизмеги
Бириккен Улуттар Уюму
- Улуттук эсептер системасы
УЭС
маалыматтар базасы
- Ички дүң продукт
ИДП
Кыргыз Республикасынын ченемдик
КР
- Кыргыз Республикасы
укуктук актылары
Улуттук статистика тутуму
- Бейөкмөт уюмдар
БӨУ
Маалыматтык-коммуникациялык
Дүйнөлүк айыл чарба программа
ДАЧП
технологиялар
Керектөө бааларынын индекси
- Экспорттук продуктуга баалардын индекси
ЭПБИ
өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси
- Жаратылыш-экономикалык эсепке алуу тутумуна
ЖЭЭТ
Евразия экономикалык бирлиги
- Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештиги
КМШ
Бириккен Улуттар Уюмунун Азык-түлүк
БУУ ЕЭК - Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык
жана айыл чарба уюму
комиссиясы
Айыл чарба илими жана технологиясы
- Эл аралык валюта фонду
ЭВФ
үчүн эл аралык маалымат системасы
Евразия экономикалык бирлигинин
- Эмгек статистикасынын эл аралык конференциясы
ЭСЭК
Тышкы экономикалык ишинин товардык
номенклатурасы
«Түндүк» Электрондук ведомстволор
- Дүйнөлүк туристтик уюму
UNWTO
аралык өз ара аракеттенүү тутуму
Персоналдык планшеттик компьютерлерди ҮБИТ
- Үй чарбаларынын бюджеттерин интеграцияланган
пайдалануу менен маалыматтарды топтоо
тандоо
тутуму
Кыймылсыз мүлктүн бирдиги
- Автоматтык маалымат системасы
АМС
Геомаалыматтык системалар
- Туруктуу өнүктүрүү максаттары
ТӨМ
Программное обеспечение
- Чарба боюнча китеби
ЧБК
Ресурстар жана пайдалануу таблицалары
- «Чыгымдар-Чыгаруу» таблицалары
ЧЧТ
Массалык маалымат каражаттары
- Жогорку окуу жайы
ЖОЖ
Адам ресурстарын башкаруу
СИжКЖИ - Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика
комитетинин Статистикалык изилдөөлөр жана
квалификацияны жогорулатуу институту
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын кыскартылган
белгилеринин тизмеги
- Кыргыз Республикасынын Экономика
- Кыргыз Республикасынын Финансы
ЭКМ
ФМ
жана коммерция министрлиги;
министрлиги
- Кыргыз Республикасынын Санариптик ИИМ
- Кыргыз Республикасынын Ички иштер
СӨМ
өнүктүрүү министрлиги
министрлиги
- Кыргыз Республикасынын Саламаттык БИМ
- Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана
ССМ
сактоо министрлиги
илим министрлиги
- Кыргыз Республикасынын Энергетика
- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба
ЭМ
АЧМ
министрлиги
министрлиги
- Кыргыз Республикасынын Жаратылыш КМ
- Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги
ЖРЭТКМ
ресурстары, экология жана техникалык
көзөмөл министрлиги
- Кыргыз Республикасынын Юстиция
- Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат,
ЮМ
ММСЖСМ
министрлиги
спорт жана жаштар саясаты министрлиги
- Кыргыз Республикасынын Жогорку
- Кыргыз Республикасынын Башкы
ЖС
БП
соту
прокуратурасы
- Кыргыз Республикасынын Улуттук
- Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика
КР УБ
Улутстатком
банкы
комитети
- Кыргыз Республикасынын Юстиция
- Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук
ЖАК
УКМК ЧК
министрлигине караштуу Жазаларды
мамлекеттик комитетинин алдындагы Чек ара
аткаруу кызматы
кызматы
- Кыргыз Республикасынын Финансы
- Кыргыз Республикасынын Финансы
ГТС
МСК
министрлигине караштуу Мамлекеттик
министрлигине караштуу Мамлекеттик салык
бажы кызматы
кызматы
- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба МКЖӨБМА
- Кыргыз Республикасынын Министрлер
ВФКК
министрлигине караштуу
Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат
Ветеринардык жана фитосанитардык
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери
коопсуздук кызматы
боюнча мамлекеттик агенттик
- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба Служба
- Кыргыз Республикасынын Айыл чарба
Токой
министрлигине караштуу Токой
министрлигине караштууЖер ресурстары
кызматы
земельных
кызматы
кызматы
ресурсов
70

Туриз
департаменти
Гидрометео
рологиялык
кызмат
ЖӨБО
ЖМА

- Кыргыз Республикасынын Маданият,
маалымат, спорт жана жаштар саясаты
министрлигине караштуу Туризм
департаменти
- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө
кырдаалдар министрлигине караштуу
Гидрометеорологиялык кызмат
- жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдары
- жергиликтүү мамлекеттик
администрация

Пробация
департаменти

- Кыргыз Республикасынын Юстиция
министрлигине караштуу Пробация
департаменти

«Инфоком
МИ»

- Кыргыз Республикасынын Санариптик
өнүктүрүү министрлигине караштуу «Инфоком»
Мамлекеттик ишканасы
- Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегия
изилдөө институту
- жергиликтүү өз алдынча башкаруу

УСИИ
ЖӨБ
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