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1. Кыргыз Республикасы
1. Кыргызская Республика
1. Кыргыз Республикасы
1. Кыргызская Республика
Территориясы:
Территория:

199,9 миң чарчы км2
2
199,9 тыс. км

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :

6 636 803 адам (шаар калкы 34,4%, айыл калкы 65,6%)
6 636 803 человека (городское 34,4%, сельское 65,6%)

Администрациялык маалыматтар:
Административные сведения:

31 шаар, 40 район жана 453 айылдык аймактар
31 город, 40 районов и 453 айылных аймака
1.1 Экономикалык өнүгүүсү
1.1 Экономическое развитие

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

Ички дүң
продукт (ИДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү,
млн. сом
Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

569 385,6

619 102,7

104,6

93,8

99,8

106,4

Валовой внутренний
продукт (ВВП) 1 ,
- млн. сомов
ВВП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов

154 411,2

154 029,3

89,42

-

64 646,4

79 683,5

101,32

-

43 485,2

37 615,3

85,8

-5,4

227 256,2

290 676,4

111,4

-

42 362,4

37 656,7

88,2

2,7
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Объем промышленной
продукции,
млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
млн. сомов
Объем валовой
продукции
строительства,
млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
млн. сомов
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1. Кыргызская Республика

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

Тышкы
соода жүгүртүүнүн
көлөмү, млн. АКШ
доллары

2 699 787,2 3 284 418,5

анын ичинде:
экспорт
импорт

995 725,2

Объем
внешнеторгового
оборота, млн. долларов
- США
в том числе:
- экспорт

121,7

859 379,8

86,3

1 704 062,0 2 425 038,7

142,3

-

импорт

1

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

2

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

1.2 Социалдык өнүгүүсү
1.2 Социальное развитие
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы,
сом1
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке
жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
2
деңгээли , %

17 982

19 395

107,9

292,8

272,3

-

-20,5

3,0

3,1

-

0,1

20,1

25,3

-

5,2
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-

Среднемесячная
заработная плата
одного работника,
сомов 1
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения, %
Уровень официальной
безработицы, %
Уровень
2
бедности , %
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январьиюнь
2020

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен

январьиюнь
2021

Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов
Ичүүчү суунун
коопсуз
булактарына
жеткен калктын
2
үлүшү , %

94,1

94,1

Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)

15,6

15,0

Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине
БҮМнын саны

ФАПдын саны

Мектептердин саны

4

-

96,2

Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового
периода) на 100 тыс.
- родившихся живыми

17,9

29,9

в 1,7 р.

49

49

100,0

- Количество ЦСМ 3

1 053

1 057

4,0

- Количество ФАП 3

2 283

2 296

100,6

- Количество школ 4

87,6

91,6

-

-

-

-

-

-

3
3

Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным
источникам
2
0,0 питьевой воды , %
Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)

Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
5
долбоорлордун саны

Оснащенность школ
4,0 Интернетом 4 , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
5
- кредитованию

-

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2019 жана 2020-жж.

2

Соответственно,
за 2019 и 2020 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтары боюнча.

5

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного
года

9

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».
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1.3 Мамлекеттик бюджет
1.3 Государственный бюджет
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1
Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
2
көрсөткүч аткаруу , %
Теңдөөчү
трансферттар1,
млн. сом

4 434,4

5 193,9

86,8

105,8

484,8

492,9

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов
Выполнение плановых
показателей по сбору
2
19,0 налогов , %
Выравнивающие
трансферты 1 ,
млн. сом

117,1

101,7

1

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за
январь-март 2020 и 2021гг.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

1.4 Инфраструктурасы
1.4 Инфраструктура
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу (4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

76,8

93,2

-
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Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом (4G) 1 , в
% от
общего числа
16,3 населенных пунктов

1. Кыргыз Республикасы
1. Кыргызская Республика

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

Автобустук каттам
менен камтуу2, %
КТБнын саны3
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
3
саны , миң
анын ичинде:
архив иши тармагында

87,8

88,1

23

30

-

793,2

989,4

-

97

118

-

Охват автобусным
2
0,3 сообщением , %
7,0 Количество ЦОН 3
Количество
оказываемых
196 услуг 3 , тыс.
в том числе:

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

467,0

562,8

-

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

229,7

308,2

-

22 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданскоо
96 состояния
регистрация транспортных средств
и водительского
79 состава

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын транспорт,
архитектура, курулуш жана
коммуникация министрлиги
мааламаттарына ылайык 2019-2020-ж.ж. үчүн.

2

По данным Министерства
транспорта, архитектуры,
строительства и коммуникаций
Кыргызской Республики за 2019-2020г.г..

3

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.

3

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.
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1. Кыргыз Республикасы
1. Кыргызская Республика
1.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
1.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январьиюнь
2020

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен

январьиюнь
2021

Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов
Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
1
саны
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
1
саны
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Соода-логистикалык
борборлордун
саны3
Жашылча
сактагычтардын саны3
Айыл чарба
кооперативдер саны3
Мал союу цехтеринин
саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары
Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны

732 296

751 477

102,6

177 381

180 845

102,0

9 964

15 772

158,3

1 451

2 490

-

10

10

-

224

232

-

472

480

-

95

98

-

2 536

2 574

-

14

8

-

23

23

-

164,4

321,2

195,4

373

373

-
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Число действующих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число вновь созданных
хозяйствующих
1
- субъектов
Количество созданных
2
1 039 рабочих мест
Число торговологистических
3
0 центров
Количество
3
8 овощехранилищ
Количество
3
8 сельхозкооперативов
Количество убойных
3
3 цехов
Количество тепличных
3
38 хозяйств
Количество машинно3
-6 тракторных станций
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
0 лабораторий
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
153,7 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
число выданных
кредитов
0,0

1. Кыргыз Республикасы
1. Кыргызская Республика

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Айырма
чылык
Тиешелүү
(+;-)
мезгилге
пайыздык
карата пайыз
пунктта
менен
Отклонев процентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему
процентпериоду
ных
пунктов

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом
"Айыл чарбасын
каржылоо"
долбоору
5
боюнча насыялар:

сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского
5
хозяйства»:

23 076

13 012

56,4

-

берилген кредиттердин
саны,

7 321

9 537

130,3

-

число выданных
кредитов,

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

3 732,70

4 852

130,0

-

сумма выданных
кредитов, млн. сомов

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

77
11,0
66,0

99
21,0
78,0

128,6
190,9
118,2

-

57,0
31,0
26,1

176,0
97,4
78,6

308,8
314,6
301,3

-

220,3

634,6

288,1

-

Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6
число выданных
гарантий,
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
6
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.
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2. Баткен облусу
2. Баткенская область
2. Баткен облусу
2. Баткенская область
2

Территориясы:
Территория:

17,0 миң чарчы км
17,0 тыс. км2
Калкы (2021-ж. башына карата):
548 247 адам (шаар калкы 23,7%, айыл калкы 76,3%)
Население (на начало 2021г.) :
548 247 человек (городское 23,7%, сельское 76,3%)
Администрациялык маалыматтар: 6 шаар, 3 район жана 31 айылдык аймактар
Административные сведения:
6 городов, 3 района и 31 айылный аймак
2.1 Экономикалык өнүгүүсү
2.1 Экономическое развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү,
млн. сом
Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

38,9

41,6

2,7

1 289,5

1 698,5

89,42

Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов

99,72

Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов

18 334,5 20 105,9

4 640,8

109,0

5 615,9

1 019,8

1 256,4

122,3

6 995,8

7 997,3

102,5

1 052,3

1 294,7

122,2
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Объем валовой продукции
строительства,
40,9 млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
42,5 млн. сомов

2. Баткен облусу
2. Баткенская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:

21855,6 27616,0

126,4

экспорт

7628,7 10150,6

133,1

-

экспорт

импорт

14226,9 17465,4

122,8

-

импорт

анын ичинде:

1

2

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

2.2 Социалдык өнүгүүсү
2.2 Социальное развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

13 279

14 008

105,5

224,1

200,1

-

5,7

6,0

-

32,6

34,7

81,0

86,9

-
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Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
- сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-24,0 населения, %
Уровень официальной
0,3 безработицы, %
Уровень
2,1 бедности 2 , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
2
5,9 питьевой воды , %

2. Баткен облусу
2. Баткенская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)
Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине
3
БҮМнын саны
ФАПдын саны3

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
родившихся живыми
Количество ЦСМ 3
Количество ФАП 3

16

13

81,3

-

4
97

62,7
4
101

100,0
104,1

-

Мектептердин саны4

246

248

100,8

- Количество школ 4

Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %

81,7

90,3

-

-

-

-

-

-

-

Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

Оснащенность школ
4
8,6 Интернетом , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2019 жана 2020-жж.

2

Соответственно,
за 2019 и 2020 гг.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного года

4

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. Үчүн

4

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата
ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.
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2. Баткен облусу
2. Баткенская область
2.3 Мамлекеттик бюджет
2.3 Государственный бюджет
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Жергиликтүү
бюджеттердин
1
кирешелери, млн. сом

181,5

Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
2
көрсөткүч аткаруу , %
Теңдөөчү
1
трансферттар , млн. сом

210,4

98,8

106,9

56

60,7

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов

115,9

Выполнение плановых
показателей по сбору
2
8,1 налогов , %
Выравнивающие
1
трансферты ,
- млн. сом

-

108,2

1

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

2.4 Инфраструктурасы
2.4 Инфраструктура
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу (4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

74,8

94,5

-
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом (4G) 1 , в %
от
общего числа
19,73 населенных пунктов

2. Баткен облусу
2. Баткенская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
КТБнын саны2

2 Количество ЦОН 2
Количество
оказываемых
2
10 530 услуг , тыс.
в том числе:

2

4

-

63 338

73 868

-

архив иши тармагында

6 879

7 543

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

41 973

47 032

-

664 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданского
5 059 состояния

-

регистрация
транспортных средств
и водительского
4 807 состава

Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны2, миң
анын ичинде:

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

14 486

19 293

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.
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2. Баткен облусу
2. Баткенская область
2.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
2.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
1
саны
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2

67 504

69 809

103,4

8 404

8 545

101,7

252

551

218,7

134

89

-

Жашылча
сактагычтардын саны3

26

31

-

Айыл чарба
кооперативдер саны3

31

32

-

7

7

-

344

359

-

1

1

-

1

1

-

2,9

0,2

6,6

4

5

-

509

81

15,9

494

721

Мал союу цехтеринин
саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары
Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом
"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны
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Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Число действующих
хозяйствующих
1
субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
субъектов
Число вновь созданных
хозяйствующих
1
субъектов
Количество созданных
-45,0 рабочих мест 2
Количество
3
5 овощехранилищ
Количество
3
1 сельхозкооперативов
Количество убойных
3
- цехов
Количество тепличных
15 хозяйств 3
Количество машинно3
- тракторных станций
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
-162,6 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
число выданных
1
кредитов
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов
227,0

2. Баткен облусу
2. Баткенская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом
“Кепилдик фонд" ААК
6
берилген кепилдиктер:

сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Выдано гарантий ОАО
6
«Гарантийный фонд»:

202,2

265,1

2
1

3
1

1,0
-

1

2

1,0

1,1
0,3
0,8

5,2
3,6
1,7

берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

3,0

131,1

в 4,6 раза
в 11,9 раза
197,2

14,7

число выданных
гарантий,
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

490,0

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
6
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.
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3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

Территориясы:
Территория:

33,7 миң чарчы км2
33,7 тыс. км2

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :

1 260 617 адам (шаар калкы 21,6%, айыл калкы 78,4%)
1 260 617 человек (городское 21,6%, сельское 78,4%)

Администрациялык маалыматтар:
Административные сведения:

8 шаар, 8 район жана 68 айылдык аймактар
8 городов, 8 районов и 68 айылных аймаков
3.1 Экономикалык өнүгүүсү
3.1 Экономическое развитие

Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

66 971,7 71 943,1

59,2

103,1

62,3

3,1

13 890,8 16 263,4

982

12 377,8 14 407,0

102,72

4 483,2

5 062,6

112,0

18 626,8 23 164,1

107,7

4 976,8

6 772,1

134,9
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Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов
Объем валовой продукции
строительства,
38,8 млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
54,4 млн. сомов

3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары
анын ичинде:
экспорт
импорт
1

2

124663,5 #######

96,3

95197,2 49049,4
29466,4 70953,6

51,5
240,8

Объем внешнеторгового
оборота,
млн. долларов США
в том числе:
экспорт
импорт

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

3.2 Социалдык өнүгүүсү
3.2 Социальное развитие
Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

17 409

18 398

106,1

270,2

246,6

-

5,9

5,3

-

26,9

37,2

-

88,7

87,0

-
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Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
- сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-23,6 населения, %
Уровень официальной
-0,6 безработицы, %
Уровень
10,3 бедности 2 , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
-1,7 питьевой воды 2 , %

3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)

12,5

14,0

112,0

Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

36,3

29,2

80,4

БҮМнын саны3

10

10

-

ФАПдын саны3

211

211

-

3
- Количество ЦСМ
3
Количество
ФАП
-

Мектептердин саны4

474

476

100,4

4
- Количество школ

Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %

85,0

92,2

-

-

-

-

Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

-

-

Оснащенность школ
4
7,2 Интернетом , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

-

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного года

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.
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3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

3.3 Мамлекеттик бюджет
3.3 Государственный бюджет
Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1
Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %
Теңдөөчү
трансферттар1, млн. сом

497,9521 539,786

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов
Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %
Выравнивающие
1
- трансферты , млн. сом

108,4

100,3

111

110,7

102,6

98,6

96,5

1

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

3.4 Инфраструктурасы
3.4 Инфраструктура
Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу(4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

70,9

90,8

-
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Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом(4G) 1 , в %
от общего числа
20,0 населенных пунктов

3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
КТБнын саны2
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны2, миң
анын ичинде:
архив иши тармагында

3

-

2
- Количество ЦОН
Количество
оказываемых
2
18 767 услуг , тыс.
в том числе:
-216 в сфере архивного дела

-

регистрация населения
и актов гражданского
10 730 состояния

3

-

136 997 155 764

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо
транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

20 015

19 799

89 798 100 528

27 184

35 437

регистрация
транспортных средств
и водительского
8 253 состава

-

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.
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3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

3.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
3.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Соода-логистикалык
борборлордун саны3
Жашылча
сактагычтардын саны3
Айыл чарба
кооперативдер саны3
Мал союу цехтеринин
саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары
Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов

131 202 133 910

102,1

18 749

19 706

105,1

667

1 980

296,9

29

19

-

-10,0

1

1

-

-

18

21

-

3

91

93

-

2

24

25

-

840

847

-

1

1

-

4

4

-

21,2

138,4

652,1

27

180

-

907

520

57,3

26

Число действующих
хозяйствующих
субъектов 1
Число простаивающих
хозяйствующих
субъектов 1
Число вновь созданных
хозяйствующих
субъектов 1
Количество созданных
рабочих мест 2
Число торговологистических центров 3
Количество
овощехранилищ 3
Количество
сельхозкооперативов 3

Количество убойных
3
1 цехов
Количество тепличных
3
7 хозяйств
Количество машинно3
- тракторных станций
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
640,8 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
число выданных
кредитов
153
сумма выданных
кредитов, млн. сомов

3. Жалал-Абад облусу
3. Джалал-Абадская область

Айырма
январь- январь- Тиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021 карата пайыз пайыздык
менен
пунктта
в
Отклонепроцентах
ние
к соответ(+;-)
ствующему процентпериоду
ных
пунктов
"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны,
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

1 771

2 050

-

813,7

930,2

114,3

Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов,
279,0
сумма выданных
кредитов, млн. сомов

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

12
2
10

16
4
12

-

12,6
6,9
5,7

35,9
31,4
4,6

285,0
455,5
79,7

75,5

104,6

138,6

Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6
число выданных
гарантий,
4,0
промышленность
2,0
сельское хозяйство
2,0
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

5

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

6
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4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
Территориясы:
Территория:

43,1 миң чарчы км2
43,1 тыс. км2

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :

501 933 адам (шаар калкы 29,9%, айыл калкы 70,1%)
501 933 человека (городское 29,8%, сельское 70,2%)

Администрациялык маалыматтар:
Административные сведения:

3 шаар, 5 район жана 61 айылдык аймактар
3 города, 5 районов и 61 айылный аймак
4.1 Экономикалык өнүгүүсү
4.1 Экономическое развитие

январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

67 232,8 84 378,0

142,1

108,6

175,9

33,8

42 166,6 31 303,6

61,42

Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом

7 825,0

9 625,9

100,92

Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

9 490,7

6 285,1

65,8

Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

6 773,5

8 728,3

118,1

9 934,1

6 630,3

66,4
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов
Объем валовой продукции
строительства,
-46,9 млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
-15,5 млн. сомов

4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары
анын ичинде:
экспорт
импорт

129984,4

21028,4

16,2

7410,2
122574,2

2450,5
18577,9

33,1
15,2

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:
экспорт
импорт
-

1

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

2

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

4.2 Социалдык өнүгүүсү
4.2 Социальное развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

13 866

14 501

104,6

-

239,9

216,9

-

-23,0

2,6

2,8

-

0,2

24,4

27,9

-

3,5

96,3

96,3

-

0,0
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Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
населения, %
Уровень официальной
безработицы, %
Уровень
бедности 2 , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
питьевой воды 2 , %

4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)

13,4

15,3

114,2

Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине

42,6

112,6

в 2,6 р.

6

6

-

3
- Количество ЦСМ

121

120

-

3
-1,0 Количество ФАП

198

198

100,0

96,5

97,8

-

-

-

-

БҮМнын саны3
ФАПдын саны

3
4

Мектептердин саны
Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

-

-

4
- Количество школ
Оснащенность школ
4
1,3 Интернетом , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов

Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

-

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного года

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.
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4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
4.3 Мамлекеттик бюджет
4.3 Государственный бюджет
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1
Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %
Теңдөөчү
трансферттар1, млн. сом

283,0

394,0

139,2

86,5

103,9

120,1

28,0

28,8

102,9

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов
Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %
Выравнивающие
1
- трансферты , млн. сом

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

4.4 Инфраструктурасы
4.4 Инфраструктура
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу(4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

65

87,5

-
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом(4G) 1 , в %
от общего числа
22,5 населенных пунктов

4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
КТБнын саны2
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны2, миң
анын ичинде:

2

3

-

41 010

60 094

-

архив иши тармагында

10 450

11 658

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

18 711

34 108

-

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

11 849

14 328

-

2
1 Количество ЦОН
Количество
оказываемых
2
19 084 услуг , тыс.
в том числе:

1 208 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданского
15 397 состояния
регистрация
транспортных средств
и водительского
2 479 состава

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.
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4.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
4.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Соода-логистикалык
борборлордун
саны3

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

64 073

65 270

101,9

-

12 236

12 358

101,0

-

1 451

1 000

68,9

-

117

293

-

176

Число действующих
хозяйствующих
субъектов 1
Число простаивающих
хозяйствующих
субъектов 1
Число вновь созданных
хозяйствующих
субъектов 1
Количество созданных
рабочих мест 2
Число торговологистических
центров 3

1

1

-

-

Жашылча
сактагычтардын саны3

38

38

-

Количество
3
- овощехранилищ

Айыл чарба
кооперативдер саны3

104

105

-

5

6

-

81

73

-

2

1

-

3

3

-

Мал союу цехтеринин
саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары

0,8

3,2

412,7

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны

22

9

-13,0

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

1 090

478

43,9
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Количество
3
1 сельхозкооперативов
Количество убойных
3
1 цехов
Количество тепличных
3
-8 хозяйств
Количество машинно3
-1 тракторных станций
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
411,0 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
число выданных
кредитов
-

сумма выданных
кредитов, млн. сомов

4. Ысык-Көл облусу
4. Иссык-Кульская область
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны,
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом
“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

1 082

1 535

-

453,0

479,2

656,4

137,0

-

7
1
6

6
2
4

-

-1,0
1,0
-2,0

11,8
9,9
1,9

9,0
1,6
7,4

76,6
16,4
381,8

-

45

28

62,2

-

Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов,
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6
число выданных
гарантий,
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

6
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5. Нарын облусу
5. Нарынская область

5. Нарын облусу
5. Нарынская область
Территориясы:
Территория:

45,2 миң чарчы км2
45,2 тыс. км2

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :

292 140 адам (шаар калкы 14,1%, айыл калкы 85,9%)
292 140 человек (городское 14,1%, сельское 85,9%)

Администрациялык маалыматтар: 1 шаар, 5 район жана 63 айылдык аймактар
Административные сведения:
1 город, 5 районов и 63 айылных аймака
5.1 Экономикалык өнүгүүсү
5.1 Экономическое развитие
январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

14 069,6 14 806,7

51,5

103,1

53,7

2,2

958,4

1 189,8

112,22

Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом

5 885,8

7 697,5

101,12

Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

1 039,0

1 319,6

125,9

Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

2 887,7

1 130,4

3 857,0

1 228,8
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов
Объем валовой продукции
строительства,
80,7 млн. сомов

118,5

Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов

107,8

Инвестиции
в основной капитал,
56,9 млн. сомов

5. Нарын облусу
5. Нарынская область

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары
анын ичинде:
экспорт
импорт
1

2

1719,0

4620,6

268,8

167,5
1551,5

106,0
4514,5

63,3
291,0

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:
экспорт
импорт
-

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

5.2 Социалдык өнүгүүсү
5.2 Социальное развитие
январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

17 826

18 637

104,5

288,3

262,0

-

2,8

3,0

-

28,1

36,8

-

96,8

97,8

-
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
- сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-26,3 населения, %
Уровень официальной
0,2 безработицы, %
Уровень
2
8,7 бедности , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
2
1,0 питьевой воды , %

5. Нарын облусу
5. Нарынская область

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)
Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине
БҮМнын саны3
ФАПдын саны

12,9

96,3

-

-

-

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

6

6

-

3
- Количество ЦСМ
3
- Количество ФАП

13,4

3

80

80

-

Мектептердин саны4

142

142

100,0

Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %

61,3

71,1

-

-

-

-

-

-

-

Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

4
- Количество школ

Оснащенность школ
4
9,8 Интернетом , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного года

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.
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5.3 Мамлекеттик бюджет
5.3 Государственный бюджет
Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1

121,2

Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %
Теңдөөчү
трансферттар1, млн. сом

131,8

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов

108,7

100,1

102,5

102,4

75,4

71,6

95,0

1

Выполнение плановых
показателей по сбору
2
2,4 налогов , %
Выравнивающие
1
- трансферты , млн. сом

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январь-март
2020 и 2021гг.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

5.4 Инфраструктурасы
5.4 Инфраструктура
январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу(4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

73,38

87,5

-
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом(4G) 1 , в %
от общего числа
14,12 населенных пунктов

5. Нарын облусу
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду

КТБнын саны2

2

3

-

25 914

45 363

-

архив иши тармагында

5 270

18 782

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

16 107

20 792

-

Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны2, миң
анын ичинде:

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

4 537

5 789

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
2
1 Количество ЦОН
Количество
оказываемых
2
19 449 услуг , тыс.
в том числе:

13 512 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданского
4 685 состояния
регистрация
транспортных средств
и водительского
1 252 состава

-

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.
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5.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
5.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду
Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2

57 491

58 680

102,1

5 491

5 565

101,3

492

841

170,9

33

24

-

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Число действующих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число вновь созданных
хозяйствующих
1
- субъектов
Количество созданных
-9,0 рабочих мест 2
Число торговологистических
3
- центров
Количество
3
- овощехранилищ

Соода-логистикалык
борборлордун
саны3

1

1

-

Жашылча
сактагычтардын саны3

4

4

-

Айыл чарба
кооперативдер саны3

49

50

-

5

5

-

57

38

-

2

1

-

2

2

-

Количество машинно3
-1 тракторных станций
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий

-

Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
- млн. долларов США

Мал союу цехтеринин
саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары

-

-

Количество
3
1 сельхозкооперативов
Количество убойных
3
- цехов
Количество тепличных
3
-19 хозяйств

Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны,
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

3

18

-

15,0

138

1284

930,4

-
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число выданных
кредитов,
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

январь- январь- Тиешелүү
июнь
июнь
мезгилге
2020
2021 карата пайыз
менен
в
процентах
к соответствующему
периоду

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов,
119,0

"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны,

910

1 029

-

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

365,0

433,4

118,7

-

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6

31
1
30

35
1
34

-

4,0
4,0

6,8
6,3

13,7
3,5
10,2

202,1
160,9

-

20,0

39,0

195,0

-

число выданных
гарантий,
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

6
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6. Ош облусу
6. Ошская область
Территориясы:
Территория:

29,0 миң чарчы км2
29,0 тыс. км2

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :
Администрациялык
маалыматтар:
Административные сведения:

1 391 649 адам (шаар калкы 7,7%, айыл калкы 92,3%)
1 391 649 человек (городское 7,7%, сельское 92,3%)
3 шаар, 7 район жана 88 айылдык аймактар
3 города, 7 районов и 88 айылных аймаков
6.1 Экономикалык өнүгүүсү
6.1 Экономическое развитие

январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен
в
процентах
к соответствующем
у периоду

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

42 540,5 44 079,3

103,2

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов

34,8

35,3

0,5

3 546,0

5 970,3

156,22

ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов

101,62

Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов

173,9

Объем валовой продукции
строительства,
108,8 млн. сомов

13 652,5 16 958,9

1 496,5

2 622,6

16 355,7 21 109,4

1 217,2

115

2 278,6

185,8
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Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
122,4 млн. сомов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:

82560,3 180513,2

218,6

экспорт

18968,9

29962,1

158,0

-

экспорт

импорт

63591,5 150551,1

236,7

-

импорт

анын ичинде:

1

2

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

6.2 Социалдык өнүгүүсү
6.2 Социальное развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

12 290

13 363

108,7

-

192,9

190,1

-

-2,8

3,2

3,2

-

-

14,0

18,8

-

4,8

92,4

90,7

-

-1,7

43

Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
населения, %
Уровень официальной
безработицы, %
Уровень
бедности 2 , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
питьевой воды 2 , %
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)
Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине

6,3

5,8

92,1

13,6

22,3

в 1,6 р.

7

7

0,0

3
- Количество ЦСМ

291

292

1,0

3
- Количество ФАП

540

546

101,1

88,0

91,9

-

-

-

-

БҮМнын саны3
ФАПдын саны

3

Мектептердин саны

4

Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

-

-

4
- Количество школ

Оснащенность школ
4
3,9 Интернетом , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
5
- кредитованию

-

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного года

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.
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6.3 Мамлекеттик бюджет
6.3 Государственный бюджет
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1

353,8

Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %
Теңдөөчү
трансферттар1, млн. сом

431,0

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов

121,8

82,6

105,7

128

152,0

160,0

105,3

Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %
Выравнивающие
1
- трансферты , млн. сом

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январь-март
2020 и 2021гг.

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

6.4 Инфраструктурасы
6.4 Инфраструктура
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу(4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

79,92

93,63

-
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Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом(4G) 1 , в % от
общего числа
13,71 населенных пунктов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
КТБнын саны3

3
2 Количество ЦОН
Количество
оказываемых
3
11 421 услуг , тыс.
в том числе:

3

5

-

139 866

151 287

-

архив иши тармагында

16 462

16 237

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

89 805

93 258

-

-225 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданского
3 453 состояния

-

регистрация
транспортных средств
и водительского
8 193 состава

Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны3, миң
анын ичинде:

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

33 599

41 792

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
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6. Ош облусу
6. Ошская область

6.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
6.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Соода-логистикалык
борборлордун
саны3
Жашылча
сактагычтардын саны3
Айыл чарба
кооперативдер саны3
Мал союу цехтеринин
саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары

179 018

183 928

102,7

17 895

17 880

99,9

Число действующих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
- субъектов

1 710

3 126

182,8

Число вновь созданных
хозяйствующих
1
- субъектов

2

23

-

Количество созданных
21 рабочих мест 2

4

4

-

17

17

-

74

75

-

21

22

-

905

902

-

3

2

-

7

7

-

0,8

11,9

1538,1

берилген кредиттердин
саны,

16

6

-

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

709

513

72,4

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
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Число торговологистических
3
- центров
Количество
3
- овощехранилищ
Количество
3
1 сельхозкооперативов
Количество убойных
3
1 цехов
Количество тепличных
3
-3 хозяйств
Количество машинно3
-1 тракторных станций
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
1094,0 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
-10,0

число выданных
кредитов,
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в
процентах
к соответствующем
у периоду
"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны,
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом
“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы

1 140

1 734

-

594,0

569,0

855,5

150,4

-

9

8
2
6

-

-1,0
2,0
-3,0

2,2

23,0
19,5
3,5

1055,9
161,6

-

7,2

69,6

969,1

банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

9

2,2

-

Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов,
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6
число выданных
гарантий,
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
6
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.
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7. Талас облусу
7. Таласская область

7. Талас облусу
7. Таласская область
Территориясы:
Территория:

11,4 миң чарчы км2
2
11,4 тыс. км

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г) :

270 994 адам (шаар калкы 14,9%, айыл калкы 85,1%)
270 994 человека (городское 14,9%, сельское 85,1%)

Администрациялык маалыматтар: 1 шаар, 4 район и 37 айылдык аймактар
Административные сведения:
1 город, 4 района и 37 айылных аймаков
7.1 Экономикалык өнүгүүсү
7.1 Экономическое развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в процентах
к соответствующему
периоду

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

14 789,9 16 531,2

58,2

106,3

64,0

5,8

866,1

2 088,0

104,2

2

3 619,2

4 458,8

100,32

3 062,0

1 110,3

36,0

Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом

4 236,1

5 638,5

122,4

Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

3 572,7

1 382,0

38,4
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Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов
Объем валовой продукции
строительства,
-86,2 млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
-92,1 млн. сомов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в процентах
к соответствующему
периоду

Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары

35272,0

21125,3

59,9

20143,4
15128,6

16856,6
4268,7

83,7
28,2

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:

анын ичинде:
экспорт
импорт
1

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

2

Физикалык көлөмдүн индекси.

-

экспорт
импорт

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

2

Индекс физического объема.

7.2 Социалдык өнүгүүсү
7.2 Социальное развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в процентах
к соответствующему
периоду
Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

17 361

17 370

100,0

300,3

263,8

-

2,8

2,9

-

13,3

12,5

-

99,3

99,7

-
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Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
- сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-36,5 населения, %
Уровень официальной
0,1 безработицы, %
Уровень
2
-0,8 бедности , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
2
0,4 питьевой воды , %
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в процентах
к соответствующему
периоду

-

-

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

БҮМнын саны3

3

3

-

3
- Количество ЦСМ

3

51

51

-

3
- Количество ФАП

118

118

100,0

96,6

98,3

-

-

-

-

-

-

-

Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)
Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине
ФАПдын саны

18,7

70,4

4

Мектептердин саны
Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
5
насыялоо ,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

16,6

88,8

4
- Количество школ
Оснащенность школ
1,7 Интернетом 4 , %
Ипотечное
5
кредитование ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного
года

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».
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7.3 Мамлекеттик бюджет
7.3 Государственный бюджет
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

в процентах
к соответствующему
периоду
Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1

107,5

Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %
Теңдөөчү
трансферттар1, млн. сом

114,7

106,7

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов

119,4

104,0

87,1

Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %

30,5

29,2

95,7

Выравнивающие
1
- трансферты , млн. сом

1

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .
2

1

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.
2
По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

7.4 Инфраструктурасы
7.4 Инфраструктура
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен
в процентах
к соответствующему
периоду

Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу(4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

79,0

99

-
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

20

Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом(4G) 1 , в %
от общего числа
населенных пунктов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен
в процентах
к соответствующему
периоду

КТБнын саны3
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны3, миң

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

1

1

31 953

39 030

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Количество ЦОН 3
Количество
оказываемых
услуг 3 , тыс.
7 077

7 956

11 744

-

анын ичинде:
архив иши тармагында
калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо
транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо
1

2

в том числе:

17 268

6 729

20 654

-

6 632

-

3 788

в сфере архивного дела

3 386

регистрация населения
и актов гражданского
состояния

-97

регистрация
транспортных средств
и водительского
состава

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
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7.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
7.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

в процентах
к соответствующему
периоду

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Жашылча
сактагычтардын саны3
Айыл чарба
3
кооперативдер саны
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары
Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

38 845

39 648

102,1

2 372

2 454

103,5

690

1 041

150,9

Число действующих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число вновь созданных
хозяйствующих
1
- субъектов

295

392

-

Количество созданных
2
97 рабочих мест

14

14

-

51

51

-

7

10

-

1

1

-

1

1

-

0,0

17,7

берилген кредиттердин
саны

179

29

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

574

1 694

1 109 406,3

Количество
3
- овощехранилищ
Количество
3
- сельхозкооперативов
Количество тепличных
3 хозяйств 3
Количество машинно- тракторных станций 3
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
- лабораторий 3
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
1109400,7 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
-150,0

295,1

54

-

число выданных
кредитов
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата пайыз
менен

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

в процентах
к соответствующему
периоду

"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны,
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов,
57,0
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6

768

825

-

282,6

335,9

118,8

11
3
8

8
2
6

-

-3,0
-1,0
-2,0

12,4
6,2
6,1

11,7
9,5
2,2

94,8
152,8
36,1

-

33,5

27,5

82,0

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

-

число выданных
гарантий,
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.

5

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.
По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

5

6

6
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По данным ОАО "Гарантийный фонд".
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8. Чүй облусу
8. Чуйская область
Территориясы:
Территория:

20,2 миң чарчы км2
20,2 тыс. км2

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г) :
Администрациялык маалыматтар:
Административные сведения:

974 984 адам (городское 18,3%, сельское 81,7%)
974 984 человека (городское 18,3%, сельское 81,7%)
7 шаар, 8 район и 105 айылдык аймактар
7 городов, 8 районов и 105 айылных аймаков
8.1 Экономикалык өнүгүүсү
8.1 Экономическое развитие

январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом

83 075,2 85 829,5

90,4

72 798,9 72 670,0

Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом

16 084,3 20 293,5

Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

5 017,6

104,4

91,5

Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

1,1

34 595,7 43 443,2

4 215,5

101,1

Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов

84,4

Объем валовой продукции
строительства,
-5,2 млн. сомов

119,5

4 266,9

2

111,1

3 256,4

76,7
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Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов

Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
-6,2 млн. сомов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары
анын ичинде:
экспорт
импорт

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

430611,5 414786,4

96,3

114576,1 149881,4
316035,3 264905,0

130,8
83,8

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:
экспорт
импорт
-

1

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

2

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

8.2 Социалдык өнүгүүсү
8.2 Социальное развитие
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

16 269

17 557

Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %

281,1

254,7

-

Расмий жумушсуздук
деңгээли, %

1,2

1,5

-

19,1

25,4

-

100,0

100,0

-

Кедейликтин
деңгээли2, %
Ичүүчү суунун
коопсуз булактарына
жеткен калктын
үлүшү2, %

107,9
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Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
- сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-26,4 населения, %
Уровень официальной
0,3 безработицы, %
Уровень
2
6,3 бедности , %
Доля населения,
имеющего доступ к
безопасным источникам
2
0,0 питьевой воды , %
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)

10,9

11,3

103,7

Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине

19,8

20,2

102,0

8

8

-

3
- Количество ЦСМ

186

186

-

3
- Количество ФАП

324

323

99,7

94,4

91,3

-

-

БҮМнын саны3
ФАПдын саны

3

Мектептердин саны

4

Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

-

- Количество школ 4
Оснащенность школ
-3,1 Интернетом 4 , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов

-

-

-

Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

-

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного
года
По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.
4
2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата
5
ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.

5
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8.3 Мамлекеттик бюджет
8.3 Государственный бюджет
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1
Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %
Теңдөөчү
трансферттар1, млн. сом

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

617,3

705,1

114,2

90,2

104,1

115,4

40,2

44,0

109,5

-

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов
Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %
Выравнивающие
трансферты 1 , млн. сом

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

8.4 Инфраструктурасы
8.4 Инфраструктура
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Калктуу конуштарды
мобилдүү байланыш
жана Интернет менен
камтуу(4G)1, калктуу
конуштардын жалпы
санынан %

89,1

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

98,5

-
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9,4

Охват населенных
пунктов услугами
мобильной связи и
Интернетом(4G) 1 , в %
от общего числа
населенных пунктов
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январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

КТБнын саны3
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны3, миң
анын ичинде:
архив иши тармагында

2

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов
2
Количество ЦОН 3
-

123 760

157 822

-

34 062

15 152

14 559

-

-593

Количество
оказываемых
услуг 3 , тыс.
в том числе:
в сфере архивного дела

16 750

регистрация населения
и актов гражданского
состояния

-97

регистрация
транспортных средств
и водительского
состава

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо
транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

62 807

6 729

79 557

-

6 632

-

1

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнө караштуу Санариптик өнүгүү
боюнча мамлекеттик кызматынын
маалыматтарына ылайык.

1

По данным Государственной
службы цифрового
развития при Правительстве
Кыргызской Республики.

2

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы

2

По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции

60

8. Чүй облусу
8. Чуйская область

8.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
8.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Соода-логистикалык
борборлордун
саны3
Жашылча
сактагычтардын саны3
Айыл чарба
кооперативдер саны3
Күнөскана
чарбаларынын саны3
Машина-трактордук
станциялардын саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары

10 084

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов Число действующих
хозяйствующих
1
126 912
101,9
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
10 358
102,7
- субъектов

1 268

1 927

152,0

Число вновь созданных
хозяйствующих
1
- субъектов

49

167

-

2

2

-

107

107

-

72

74

-

302

345

-

4

1

-

Количество тепличных
43,0 хозяйств 3
Количество машинно-3,0 тракторных станций 3

-

Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий

124 552

3

3

Количество созданных
2
118 рабочих мест
Число торговологистических
3
- центров
Количество
3
- овощехранилищ
Количество
2,0 сельхозкооперативов 3

Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
23,2 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4

49,9

50,9

101,9

берилген кредиттердин
саны

89

89

-

-

число выданных
кредитов

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

6 286

3 981

63,3

-

сумма выданных
кредитов, млн. сомов

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
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8. Чүй облусу
8. Чуйская область

январь- январьиюнь
июнь
2020
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата
(+;-)
пайыз менен пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

"Айыл чарбасын
каржылоо" долбоору
боюнча насыялар:5
берилген кредиттердин
саны,

1 156

1 643

-

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

1 021,0

1 375,5

134,7

3
1
2

18
5
13

-

5,0
2,1
2,9

67,2
19,4
47,8

1349,6
943,4
1636,6

23,8

323,2

1357,2

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:6
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

Кредиты по проекту
«Финансирование
сельского хозяйства»: 5
число выданных
кредитов,
487,0
сумма выданных
кредитов, млн. сомов
Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 6
число выданных
15,0
гарантий,
4,0
промышленность
11,0
сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов
промышленность
сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов
-

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

"Айыл чарбасын каржылоо" проектиси
мааламаттарына ылайык.
ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.

5

По данным проекта "Финансирование
сельского хозяйства".

6

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

6
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9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :

1 074 075 адам (шаар калкы 99,6%, айыл калкы 0,4%)
1 074 075 человек (городское 99,6%, сельское 0,4%)

9.1 Экономикалык өнүгүүсү
9.1 Экономическое развитие
январьиюнь
2020

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом

230 006,8

январьиюнь
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

247 179,9

103,9

220,2

230,9

10,7

16 860,3

20 210,0

174,52

228,8

16 577,5

98,62

251,4

14 026,8

83,9

Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом

114 054,2

148 786,0

111,3

Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

15 324,9

13 729,9

88,8
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Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов

Объем валовой продукции
строительства,
-9,9 млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
2 млн. сомов

9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

январьиюнь
2020

Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары

январьиюнь
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

1 645 273,7 2 136 412,9

129,9

анын ичинде:

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:

экспорт

676 779,4

516 003,3

76,2

-

экспорт

импорт

968 494,3 1 620 409,6

167,3

-

импорт

1

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

2

Физикалык көлөмдүн индекси.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

2

Индекс физического объема.

9.2 Социалдык өнүгүүсү
9.2 Социальное развитие
январьиюнь
2020

Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %

январьиюнь
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

22 644

24 608

108,7

366,0

341,2

-

1,1

1,4

-

11,9

16,8

-
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Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-24,8 населения, %
Уровень официальной
0,3 безработицы, %
Уровень
2
4,9 бедности , %

9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

22,8

18,6

81,6

Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине

-

14,7

-

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

БҮМнын саны3

4

4

-

- Количество ЦСМ 3
- Количество ФАП 3

Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)

ФАПдын саны

3

Мектептердин саны4
Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

0

0

-

161

163

101,2

93,8

96,9

-

-

-

-

-

-

4
- Количество школ

Оснащенность школ
3,1 Интернетом 4 , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

-

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного
года

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».
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9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

9.3 Мамлекеттик бюджет
9.3 Государственный бюджет
январьиюнь
2020

Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1

январьиюнь
2021

1990,2864

Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %

95,6

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

2334,2085

107,6

117,3

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов

112,6

Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж. январьмартына .

1

2

2

1

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

9.4 Инфраструктурасы
9.4 Инфраструктура
январьиюнь
2020

КТБнын саны1
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны1, миң
анын ичинде:

январьиюнь
2021

6

168 479

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов
1
7
1 Количество ЦОН
Количество
оказываемых
1
228 837
60 358 услуг , тыс.
в том числе:

архив иши тармагында

10 967

13 896

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

88 388

117 958

-

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо

69 124

96 983

-
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2 929 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданского
29 570 состояния
регистрация
транспортных средств
и водительского
27 859 состава

9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

1

1

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.
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По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.

9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

9.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
9.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январьиюнь
2020

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Соода-логистикалык
борборлордун
саны3
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары

январьиюнь
2021

40 961

83 201

1 268

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов Число действующих
хозяйствующих
1
43 514
106,2
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
84 808
101,9
- субъектов
Число вновь созданных
хозяйствующих
1
1 927
152,0
- субъектов

496

1 189

-

1

1

-

1

1

-

87,9

98,4

112,0

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны,

34

37

3,0

берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

17 864

4 833

27,1
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Количество созданных
рабочих
мест 2
693 Число
торговологистических
3
- центров
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий
Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
20,1 млн. долларов США
Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4
число выданных
кредитов,
-

сумма выданных
кредитов, млн. сомов

9. Бишкек шаары
9. город Бишкек

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
Айырма
мезгилге
чылык
карата пайыз
(+;-)
менен
пайыздык
пунктта
в
процентах Отклонек соответние
ствующему
(+;-)
периоду
процентных
пунктов

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:5
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы

5

1

4

өнөр жайы

число выданных
гарантий,

-

4

-

3

промышленность

1

4,0

10,3

256,5

-

сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов

4,4

9,0

204,0

-

промышленность

1

-

-

28

311,1

сельское хозяйство
сумма выданных
кредитов банками,
млн. сомов

-

берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
айыл чарбасы
банктар тарабынан
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

1

Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 5

1

-

9

-

-

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

5

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.
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10. Ош шаары
10. город Ош

10. Ош шаары
10. город Ош

Калкы (2021-ж. башына карата):
Население (на начало 2021г.) :

322 164 адам (шаар калкы 90,9%, айыл калкы 9,1%)
322 164 человека (городское 90,9%, сельское 9,1%)

10.1 Экономикалык өнүгүүсү
10.1 Экономическое развитие
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен
в
процентах
к соответствующему
периоду

Региондук дүң
продукт (РДП)1,
млн. сом
РДП калктын адам
башына (учурдагы
баа менен)1, миң сом
Өнөр жай
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Айыл чарба,
токой чарба жана
балык улоочулугун
продукцияларынын
дүң чыгаруусу,
млн. сом
Курулуштун дүң
продукциясынын
көлөмү, млн. сом
Рыноктук кызмат
көрсөтүүлөрдүн
көлөмү, млн. сом
Негизги капиталга
инвестициялар,
млн. сом

32 364,6

34 249,1

102,2

115,9

117,7

1,8

2 034,6

2 635,7

2

332,2

374,6

110

100,32

1 298,9

1 665,0

127,3

22 730,7

27 952,6

110,9

938,5

1 083,9

114,7
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

Валовой региональный
продукт (ВРП) 1 ,
- млн. сомов
ВРП на душу населения
(в текущих ценах) 1 ,
- тыс. сомов
Объем промышленной
продукции,
- млн. сомов
Валовой выпуск
продукции сельского
хозяйства, лесного
хозяйства и
рыболовства,
- млн. сомов

Объем валовой продукции
строительства,
40,7 млн. сомов
Объем
рыночных услуг,
- млн. сомов
Инвестиции
в основной капитал,
25,5 млн. сомов

10. Ош шаары
10. город Ош

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

в
процентах
к соответствующему
периоду
Тышкы соода
жүгүртүүнүн көлөмү,
млн. АКШ доллары
анын ичинде:
экспорт
импорт
1

2

112 960,5

139 186,4

123,2

8855,4
104105,1

26201,8
112984,6

295,9
108,5

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

Объем внешнеторгового
оборота,
- млн. долларов США
в том числе:
экспорт
импорт
-

Тиешелүүгүнө жараша, 2018 жана
2019-жж.

1

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

Физикалык көлөмдүн индекси.

2

Индекс физического объема.

10.2 Социалдык өнүгүүсү
10.2 Социальное развитие
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен
в
процентах
к соответствующему
периоду

Бир кызматкердин
орточо айлык
эмгек акысы1,
сом
Орточо айлык
эмгек акынын
эмгекке жөндөмдүү
калктын жашоо
минимумуна
катышы, %
Расмий жумушсуздук
деңгээли, %
Кедейликтин
деңгээли2, %

15 745

17 470

111,0

275,8

253,9

-

2,6

2,9

-

20,7

14,7

-
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Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

Среднемесячная
заработная плата
одного работника 1 ,
- сомов
Соотношение
среднемесячной
заработной платы и
прожиточного минимума
трудоспособного
-21,9 населения, %
Уровень официальной
0,3 безработицы, %
Уровень
-6,0 бедности 2 , %

10. Ош шаары
10. город Ош

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

в
процентах
к соответствующему
периоду

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

Энелердин өлүмү
(кош бойлуулуктун,
төрөттүн жана төрөттөн
кийинки мезгилдин
кабылдоолорунан өлгөн
аялдардын саны)
тирүү төрөлгөндөрдүн
100 миңине

-

-

Младенческая
смертность
(на 1000 родившихся
- живыми)
Материнская
смертность (число
женщин, умерших
от осложнений
беременности, родов и
послеродового периода)
на 100 тыс.
- родившихся живыми

БҮМнын саны3

1

1

-

- Количество ЦСМ 3

ФАПдын саны3

10

10

-

- Количество ФАП 3

80

82

102,5

90,0

90,2

-

-

-

-

-

-

-

Ымыркай
балдардын
өлүмү (тирүү төрөлгөн
1000 балага)

42,5

4

Мектептердин саны
Мектептерди Интернет
менен жабдуу4, %
Ипотекалык
насыялоо5,
млн. сом
Ипотекалык насыялоо
боюнча
долбоорлордун саны5

34,3

80,7

28,7

4
- Количество школ
Оснащенность школ
0,2 Интернетом 4 , %
Ипотечное
кредитование 5 ,
- млн. сомов
Количество проектов
по ипотечному
- кредитованию 5

1

Чакан ишканаларды эсепке албаганда.

1

Без учета малых предприятий.

2

Тиешелүүгүнө жараша,
2018 жана 2019-жж.

2

Соответственно,
за 2018 и 2019 гг.

3

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо жана социалдык
өнүктүрүү министрлигинен
маалыматтары боюнча 2019-2020жж. үчүн.

3

По данным Министерства
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской Республики за 2019-2020гг.

4

2019/2020 жана 2020/2021 окуу жылынын
башына карата

4

На начало 2019/2020 и 2020/2021 учебного
года

5

ААК «Мамлекеттик Ипотекалык
Компания» маалыматтарына ылайык.

5

По данным ОАО «Государственная
Ипотечная Компания».
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10. Ош шаары
10. город Ош

9.3 Мамлекеттик бюджет
9.3 Государственный бюджет
Айырма
январьянварьТиешелүү
чылык
июнь
июнь
мезгилге
(+;-)
2020
2021
карата
пайыздык
пайыз менен
пунктта
в
процентах
к соответствующему
периоду
Жергиликтүү
бюджеттердин
кирешелери, млн. сом1

281,8335

Салыктарды жыйноо
боюнча пландуу
көрсөткүч аткаруу2, %

72,6

332,8374

106,1

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

118,1

Доходы местных
бюджетов,
1
- млн. сомов

146,1

Выполнение плановых
показателей по сбору
2
- налогов , %

Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы
министрлиги мааламаттары боюнча, 2020 жана 2021жж.
январь-мартына .

1

2

2

По данным Министерства экономики и
финансов Кыргызской Республики, за январьмарт 2020 и 2021гг.

1

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө
караштуу мамлекеттик салык кызмат
мааламаттарына ылайык.

По данным Государственной налоговой
службы при Правительстве
Кыргызской Республики

10.4 Инфраструктурасы
10.4 Инфраструктура
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

в
процентах
к соответствующему
периоду

КТБнын саны1
Көрсөтүлүүчү
кызматтардын
саны1, миң
анын ичинде:

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов
1
- Количество ЦОН
Количество
оказываемых
1
15 438 услуг , тыс.
в том числе:

2

2

61 927

77 365

архив иши тармагында

3 401

4 169

-

калкты жана жарандык
абалдын актыларын
каттоо

42 121

48 941

-

768 в сфере архивного дела
регистрация населения
и актов гражданского
6 820 состояния

-

регистрация
транспортных средств
и водительского
7 850 состава

транспорттук
каражаттарды жана
айдоочулук курамды
каттоо
1

16 405

-

24 255

1

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министирлигине караштуу
Мамлекеттик каттоо кызматы
мааламаттарына ылайык.
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По данным Государственной
регистрационной службы
при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики.

10. Ош шаары
10. город Ош

10.5 Бизнес-чөйрө жана инвестициялык климат
10.5 Бизнес-среда и инвестиционный климат
январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен
в
процентах
к соответствующему
периоду

Иштеп жаткан
чарба субъекттеринин
саны1
Токтоп турган
чарба субъекттеринин
саны1
Жаңыдан түзүлгөн
чарба субъекттеринин
саны1
Түзүлгөн жумуш
орундарынын саны2
Ветеринардык жана
фитосанитардык
лабораториялардын
саны3
Чет өлкөлүк түз
инвестициялардын
келиши (агымы),
млн. АКШ доллары

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта
Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

Число действующих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число простаивающих
хозяйствующих
1
- субъектов
Число вновь созданных
хозяйствующих
1
- субъектов

28 650

29 806

104,0

19 077

19 315

101,2

510

893

175,1

296

294

-

1

1

-

Количество созданных
2
-2,0 рабочих мест
Количество
ветеринарных
и фитосанитарных
3
- лабораторий

54,4

Поступление прямых
иностранных
инвестиций (приток),
-890,8 млн. долларов США

0,9

0,5

Кредиты РоссийскоКыргызского Фонда
развития: 4

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү фондунун
кредиттери:4
берилген кредиттердин
саны,
берилген кредиттердин
суммасы, млн. сом

1

1

-

-

105

121

115,2

-
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число выданных
кредитов,
сумма выданных
кредитов, млн. сомов

10. Ош шаары
10. город Ош

январьиюнь
2020

январьиюнь
2021

Тиешелүү
мезгилге
карата
пайыз менен

Айырма
чылык
(+;-)
пайыздык
пунктта

в
процентах
к соответствующему
периоду

Отклонение
(+;-)
процентных
пунктов

“Кепилдик фонд" ААК
берилген кепилдиктер:5
берилген
кепилдиктердин саны
өнөр жайы
айыл чарбасы
берилген
кепилдиктердин
суммасы, млн. сом
өнөр жайы
айыл чарбасы

Выдано гарантий ОАО
«Гарантийный фонд»: 5
число выданных
гарантий,

1

-

-

-1

1

-

-

-1

-

-

-

-

0,8

-

-

-

сельское хозяйство
сумма выданных
гарантий,
млн. сомов

0,8

-

-

-

промышленность

-

-

-

-

сельское хозяйство

промышленность

1

Статистикалык бирдиктердин жалпы
мамлекеттик регистринин (СБЖМР)
маалымат боюнча.

1

По данным Единого государственного
регистра статистических единиц
(ЕГРСЕ).

2

Иштеп жаткан ишканаларда, уюмдарда
жана мекемелерде.

2

На действующих предприятиях,
в организациях и учреждениях.

3

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу
чарба жана аймактарды өнүктүрүү
министрлиги маалыматтарына ылайык.

3

По данным Министерства сельского,
водного хозяйства и развития регионов
Кыргызской Республики.

4

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
мааламаттарына ылайык.

4

По данным Российско-Кыргызского
Фонда развития.

5

По данным ОАО "Гарантийный фонд".

5

ААК "Кейпилдик фонд" мааламаттарына
ылайык.
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