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Жарандык бюджет
Бюджет – мамлекеттик башкаруу системасынын бөлүгү болуп эсептелет жана ар
бир жарандын: мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин, врачтардын жана
бей� таптардын, жеке ишкерлердин, ата-энелердин жана окуучулардын, солдаттардын
жана камактагылардын, пенсионерлердин жана балдар үй� үнүн мугалимдеринин жана
тарбиялануучуларынын, инвесторлордун жана банкирлердин, жумушсуздардын жана
май� да-чүй� дө саткандардын, бир сөз менен ай� тканда – БАРДЫГЫнын кызыкчылыктарын козгой� т.
Маселе, тигил же бул керектөөчүгө кандай� бюджеттик маалымат керектигинде,
анткени, бюджет – аны окуп чыгуу жана талдоо үчүн билимди жана тажрый� баны талап кылган чоң жана татаал документ. Жарандардын көпчүлүгү андай� билимге жана
тажрый� бага ээ эмес.
Мамлекеттик каржыны башкаруунун, аларды пландоонун жана чыгымдоонун
үстүнөн жарандардын көзөмөлүнүн ачык-ай� кындуулугун күчөтүү үчүн көпчүлүк
өлкөлөрдө Жарандык бюджет жазылат – ал татаал баяндалган мамлекеттик бюджеттин көпчүлүгүнөн жөнөкөй� жана түшүнүктүү.
Кыргыз Республикасында Жарандык бюджетти жазууга аракет кылууга чара
көрүлгөн жана бул документ – ошол аракеттин уландысы. Эмне себептен мамлекеттик
бюджет жөнүндө жөнөкөй� жана түшүнүктүү документти дароо эле жазып салууга болбой� т? Бул документти жазуунун практикасы көрсөткөндөй� , ири көй� гөй� лөрдүн бири
Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкаруу системасынын өзүндөгү өтө татаалдык жана баш аламандык деп тыянак чыгарууга болот. Маселен, ар түрдүү билим берүү
мекемелеринин чыгымдары республикалык бюджеттен бир катар министрликтер аркылуу, орто мектептерди кармап туруу үчүн чыгымдар болсо, жергиликтүү бюджеттен, мугалимдердин эмгек акылары республикалык акчанын эсебинен жергиликтүү
бюджеттен каржыланат. Бюджетте бир ведомство таптакыр башка чыгымда “отурушу” мүмкүн. Алсак, президенттин аппаратынын бюджетинде балдар үй� үнө жана Башкаруу академиясына ... чыгым бар, анда болсо эки мекеме тең билим берүүчү болуп саналышы керек да, логика боюнча, билим берүү министрлигинин бюджетинде болушу
кажет. Мында ар бир багыт боюнча өз алдынча жоопкерчиликтүү официалдуу адамдар бар, ал эми бир окуучуга же студентке канча акча кете тургандыгы жөнүндө жалпы
көрүнүш жана жөнөкөй� маалыматтар жок. Ошондуктан, бул Жарандык бюджет жалпы
кырдаалды гана түшүндүрүшү мүмкүн, ал эми ар бир жаран кызыккан маалыматты
жеңил ала алгыдай� форматка келтирип, аны жеңилдетүү үчүн мамлекет тарабынан иштелип чыгышы туура болот. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көсөтүүлөрдү
тартипке салуу, ый� гарым укуктарды чектөө жана жоопкерчиликтерди так ажыратуу
үчүн бир топ иштөө керек.
Каржылык көрүнүштөрдөгү көптөгөн түшүнүксүздөр жана маалыматтардагы баш
аламандык, Жарандык бюджетти жасабай� коюу үчүн негиз болуп саналбай� т. Бул документтин зарылдыгы мурда эле бышып жетилип калгандыгы жарандык коомдун
өкүлдөрүнө эле эмес, чиновниктердин көпчүлүгүнө дагы эбак эле анык болгон. Ошону менен бирге, Кыргызстан 94 өлкөнүн (анын ичинде Борбордук Азия жана Кавказдын 7 өлкөсү) ичинен тизмеде акыркы орундун бирин ээлегендигине бай� ланыштуу,
Жарандык бюджет – бюджеттик ачык-ай� кындуулук Индексин белгилөө – бул биздин
өлкөгө эл аралык коомдоштуктардын ишенимин жогорулатуу үчүн зарыл шарт.
Экинчи маселе, Жарандык бюджетти ким түзүшү керек? Азыркы учурда Кыргызстанда Жарандык бюджет өкмөттүк эмес секторлордун өкүлдөрү тарабынан даярдалууда. Бирок көпчүлүк өлкөлөрдө Жарандык бюджетти иштеп чыгуу – бул Каржы министрликтеринин милдети. Маселен, 2011-жылы Жарандык бюджет биринчи жолу
Казакстандын Каржы министрлиги тарабынан даярдалган. Ушуга бай� ланыштуу бул
документтин авторлору иштелип бүткөн КР Жарандык бюджетинин жардамы менен
КР Каржы министрлиги жарандык коомчулуктун демилгелерин 2012-жылы Жаран-
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дык бюджетти даярдоодо жетектөөчү ролду колго алат деп үмүттөнүшөт. Өнүктүрүү
саясат институту өзү тарабынан башка өкмөттүк эмес уюмдар сыяктуу бул демилгени
ишке ашырууну Кыргыз Республикасында бюджеттин ачык-ай� кындуулугунун рей� тингинин өсүүсү, бюджет жарандар үчүн түшүнүктүү жана жеңил болуусу, аларга көзөмөл
жүргүзүү үчүн, мамлекеттик каражаттарды чыгымдоону бир кый� ла ачык-ай� кын жана
натый� жалуу болуусун колдоого даяр.

“Бюджет” деген эмне?

Бюджет мамлекеттик саясатты ишке ашыруу жана коомго мамлекеттик кызмат
көрсөтүүнүн каржы ресурстарын камсыз кылат. Жолубуздун абалы, көчөлөрдү жарыктандыруу жана ар бирибиздин коопсуздугубуз бюджеттин жогорулашына жараша болот. Басма сөздө, депутаттардын, өкмөт мүчөлөрүнүн сүй� лөгөн сөздөрүндө “пенсияларды көбөй� түүгө бюджетте акча жок”, “бюджетте акчанын жетишпестигинен муМамлекеттин бюджети – бул аларды каржылоо үчүн чыгашалардын жана
күтүлгөн кирешелердин булактарынын коомго керектүү планы

галимдерге кошумча акча төлөнбөй� жатат” деген фразалар жолугат. Мамлекеттин
ий� гиликтүү ишмердиги жана бюджеттин ресурстары – өз ара бай� ланыштагы нерселер. Демек, бюджет деген эмес?
Мамлекеттик бюджет жөнүндө түшүнүктү ай� кын кылуу үчүн аны бир үй� -бүлөнүн
бюджети менен салыштырууга болот. Биздин ар бирибиз ар кандай� үй� -бүлө катары
өзүбүздүн каалоолорубуз жана муктаждыктарыбыз бар. Аларды канааттандыруу үчүн
киреше керек, бирок, адатта, ал бардык муктаждыктарды канааттандыруу үчүн жетишсиз болот эмеспи. Ошондуктан, чыгашалардын өлчөмү кирешелердин деңгээли
менен аныкталат, жана чыгашаларды биз алардын артыкчылыктарынын тартиби боюнча төлөй� бүз, башкача ай� тканда, алгач биз тамак-аш сатып алабыз, андан соң гана,
эгер акча ашып калса, Интернетке төлөй� бүз. Андыктан, бюджетти башкарууда, бир
жагынан үй� -бүлөнүн негизги муктаждыктары жана керектөөлөрү канааттандырылышына, экинчи жагынан кирешеге дал келишине жетишүү маанилүү. Ошентип, бюджет
2 бөлүктөн – кирешелүү жана чыгашалуу бөлүктөрүнөн турат. Кээ бир үй� -бүлөлөрдө
кирешелер чыгашалардан көп болушу мүмкүн. Анда ашыкча акчаны банкта депозитте чогултуу, кымбат баалуу металлдарды, баалуу кагаздарды же башка инвестицияларды сатып алуу үчүн пай� даланууга болот. Бирок үй� -бүлөлөрдүн кирешеден ашыкча чыгаша кылган учурлары да аз эмес. Мындай� учурда карызга акча алып, башка чыгашаларды жабуу зарылдыгы келип чыгат. Мындан сырткары, ар бир үй� -бүлө чоң сатып алуу жасай� т, маселен, көп кабаттуу үй� дөн батир же үй� . Мындай� сатып алуулар бир
жылдын ичинде гана иштелип табылган кирешенин эсебинен сатылып алынбай� т. Ал
бизден бир канча жыл акчаны топтошубузду, же насыяга алууну, же жолдошторубуздан, ата-энелерибизден карыз алуубузду талап кылат. Ошондуктан, үй� -бүлө өз карызын кай� тарып берүү зарылдыгын эске алуу менен кирешелерди жана чыгашаларды
пландаштыруусу керек. Жогоруда келтирилгендердин бардыгы мамлекетке тиешелүү.
Мамлекет пландаштырат:
• кирешелер, б.а. мамлекеттин канча санда акчасы болот, жана аларды кай� сы булактардан алат.
• чыгашалар, б.а. коомдун кандай� сурамдарын ал канааттандыра алат, ал канча
турат, мамлекеттик саясаттын кандай� максаттары каржыланат.
Чыгашалар кирешелер менен салыштырылат жана аларды теңдөө жүргүзүлөт.
Керектөөлөрдү жабуу үчүн акча жетишпеген учурда булактарды өздөштүрүү пландаштырылат же чыгашалар кыскартылат, ал эми чыгашалардан кирешелер жогору
болгон учурда ашыкча акчаны кай� да коюу чечими талап кылынат. Мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын пландаштырууга, кабыл алынган бюджетти ишке ашы-
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рууга коомчулук жигердүү катышуусу керек. Анткени мамлекет жеке эмес, коомдук
каражаттарды бөлүштүрүп жатпай� бы. Коомчулук өзүнүн керектөөлөрүн мамлекеттик
кызмат көрсөтүүлөрдө канааттандыруу үчүн ага салык жана жый� ым түрүндө төлөй� т
эмеспи. Мамлекет коомдук каржыны бөлүштүрүүсүнүн негизинде коом алдында мамлекеттик бюджет жана отчеттуулук боюнча чечимди жалпы элдик кабыл алуу талаптары келип чыгат.

Мамлекет бюджетти эмне үчүн жана
кантип пайдаланат?

Мамлекеттик саясаттын максаттары жана милдеттери бюджеттин киреше жана
чыгаша бөлүктөрү сыяктуу чагылууда болот.
Бюджет аркылуу кандай� саясат ишке ашырыла тургандыгы парламенттин жалпы
элдик чечимдеринин натый� жасында аныкталат. Депутаттар аны талкуулашат, киреше жана чыгашаларды бекитишет, андан кий� ин бюджет аткаруу үчүн милдеттүү мый� зам болуп калат. Жый� ынтыгында, коомчулук бюджет жана саясат боюнча кабыл алынган чечимдерди аткаруунун үстүнөн көзөмөлдүк кылуунун негизин алышат. Эгерде
милдеттүү аткаруу менен коштолбосо, кирешелердин жана чыгашалардын жөнөкөй�
сметасы баалуу болбой� т.
Мамлекеттик башкарууда бюджет коомдук каржынын үстүнөн көзөмөлдөө каражаты катары гана чыкпастан, экономикага жана коомго таасир этүүнүн куралы катары
дагы колдонулат. Бюджет мамлекетке экономиканы өнүктүрүү (салык, керектөө, сактоо
ж.б. деңгээлдерин) жана коомдогу социалдык-экономикалык процесстерге таасир этүү
(мугалимдердин ай� лык акылары, пенсия) шарттарын жөнгө салууга мүмкүндүк түзөт.
Жеке сектор бир катар керектүү кызмат көрсөтүүлөрдү, маселен, өлкөнү коргоону камсыз кылуу же тышкы саясат сыяктууларды көрсөтө албай� т. Мындай� кызмат
көрсөтүүлөр жеке жарандарга талап кылынбай� т, ал эми бүтүндөй� коомчулук үчүн зарыл.
Башка кызмат көрсөтүүлөр (билим берүү, саламаттык сактоо, коомдук тартип) аларды
жеке секторлор көрсөткөн учурда баанын жогору болушунан жарандардын чектелген
чөй� рөсү гана алуусу мүмкүн болуп калат. Бирок коом бул жыргалчылыктар жана кызмат көрсөтүүлөр бардыгына көрсөтүлүшүнө кызыкдар. Белгиленген жыргалчылыктарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү камсыз кылуунун кепилдигин мамлекет өзүнө алат.
Атаандаштыктардын эркин шарттарында коомдогу кирешелер бир кылка
бөлүштүрүлбөй� т. Оңтой� луу социалдык шартты түзүү жана кый� ынчылыктын мүмкүн
болгон очогунан алдын алып сактап калуу үчүн мамлекет кирешелерди жөнгө салууну жана калкты социалдык коргоону жүзөгө ашырат.
Калктын социалдык катмарларынын жана ай� мактарынын ортосунда кирешелерди бөлүштүрүү салык саясаты аркылуу жүргүзүлөт. Мисалга алсак, мамлекет ким көп
иштеп таап, көп салык төлөгөндүгүн, ошол эле мезгилде, аз камсыз болгон төлөөчүлөр
үчүн жеңилдиктерди киргизүүнү белгилеши керек. Кирешелерди кай� ра бөлүштүрүүнүн
экинчи ыкмасы – жөлөк пул түрүндө муктаждарга социалдык жардам.
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2011-жылга республикалык бюджет
жөнүндө бир катар фактылар

• 2011-жылга республикалык бюджеттин кирешелери 68 миллиард
сомду же АКШнын 1,5 миллиард долларын түзөт. Бир адамга санаганда 2011-жылы бюджеттин кирешеси 12 542,5 сомду түзөт.
Трансферттерди (биздин өлкө карызга албаган акча) эсепке албаганда, анда ар бир адамдан салыктык жана салык эмес киреше 9,891
сом болот.

• Кошумча наркка салык кирешенин эң чоң булагы болуп, анын үлүшү
жалпы кирешеде 27%ды түзөт. Чоңдугу боюнча кийинки болуп:
Кумтөрдүн дүң кирешесине салык, эл аралык соодада салык жана
төлөө кызмат көрсөтүүсүнөн киреше (бажы төлөмдөрү) эсептелет, алардын үлүшү ар бирине 8%ды түзөт.
• Кыргызстандын ар бир жашоочусу 2011-жылы КНС түрүндө орточо 3,4441 сом төлөйт. Бир катар бөлүгүн экспортко иштеген ишканалар төлөйт, (бул бөлүк башка өлкөлөргө салык төлөөчүлөргө жатат), бирок чоң бөлүгү биз тараптан төлөнөт.
• Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин чыгашалары 2011-жылы 90 миллиард 97 миллион 934,6 миң сомду түзөт.
Бул 2010-жылдагы бюджеттин факт жүзүндөгү чыгашаларынан
49%га көп.
• Чыгашалардын абсолюттук өсүшү курчап турган чөйрөнү коргоодон,
турак-жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдөн сырткары, бардык мамлекеттик иш-чаралар боюнча пландаштырылган.
Баарынан көбү – салыштырмалуу алганда, мугалимдердин айлык
акыларын жогорулатууга байланышкан билим берүүгө чыгашалар
2010-жылдагыга салыштырмалуу дээрлик үч эсе? .
• 2011-жылы Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына мамлекет
16 414 сомду чыгымдоону пландаштырууда, анын ичинде баарынан
көп экономикалык маселелерге 4 438 сом, баарынан аз курчап турган чөйрөнү коргоого – 82 сом коротулат.
• Жогорудагылардан келип чыгып, 2011-жылы мамлекеттик жана
муниципалдык кызматкердин жалпы саны 28 миңге жакын
адамды түзүп, биздин өлкөдө бир чиновникти кармап туруу жылына болжолдуу 140 миң сомдон же айына 11 666 кө жакын сомдон туура келет.
• Статистикалык маалыматтарга ылайык айыл чарбасында 320 276
чарба жүргүзүүчү субъект иштеп жатат. Айыл чарба министрлигин өнүктүрүү бюджети 889 млн. сомду түзөт. Ар бир чарбаны колдоого мамлекет орточо 2800гө жакын сомду жумшайт. Айыл чарба малдардын ар бир башын вакцина менен эмдөө чыгымы 18,6 сомду түзөт, айыл чарба эгиндерин химиялаштырууга болжол менен
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гектарына 504,4 сом жумшалат.
• 2011-жылдын 28-февралына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызынын абалы 125 миллиард 512 миллион 904 сомду (2 миллиард 644 миллион 019 миң АКШ долларын) түзгөн. Мамлекеттин карызы Кыргыз Республикасынын ар бир жашоочусуна, карысынан эмчектеги баласын кошуп, 22 866 сомду түзөт.
• Сот системасына 517,5 млн. сомду сарптоого туура келет. Сот
системасындагы кызматкерлердин саны 2700 адам, анын ичинен
соттор - 430 адам, ТОП жана МОП - 842 адам, соттордун аппараты - 1428 адам. Бир сот чиновнигин сактоонун чыгашасы жылына
400 675 сомду же болбосо айына 27650 сомду түзөт. Соттун аппаратына - жылына 138760 сом, айына 10185 сом. ТОП жана МОПтун
чыгымы жылына - 95245 сом, ал эми айына - 7285 сом.
• Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жана жарандардын жөлөк пулу
2 858,4 млн. сомду түзөт. Мында алуучулардын болжолдуу саны 398,5
миң адамды түзүп, жылына ар бир алуучуга 7 173 сомду (ай сайын
597 сомду) түзөт.
• Жатак-мектептер үчүн тамак-аш чыгымдары 1 керебетке күнүнө
орточо 55 сомдон жана майып балдар үйү үчүн 1 керебетке күнүнө
65 сомдон эсептелген.
• Аскер кызматкерлерине (15 миң адамга) төлөөгө чыгымдар 1 151,3
млн. сомду же бир аскердик пенсионерге айына 6396 сомду түзөт.

Билим берүүгө мамлекеттик бюджеттин чыгашаларынын натыйжалуулугун кантип баалоо керек?
Билим берүүгө чыгашалардын жыйынтыктарын баалоо үчүн биз чыгашалардын өзү
сыяктуу эле, алуучулардын саны боюнча көп маалыматты билишибиз зарыл. Мисалы,
11,5 млрд сомдун кайсы бөлүгү мектепке чейинки мекемелерге, мектептерге, кесиптиктехникалык жана жогорку окуу жайларына жумшаларын, жана балдар бакчаларында,
мектептерде, кесиптик-техникалык окуу жайынын студенттеринин жана ЖОЖдордун
студенттеринин саны кандай экендигин билүү керек. Бул маалыматтарды билүү менен
гана балдар бакчасынын, мектептин ж.б. бир баласына мамлекеттик канча акча жумшалып жатканын баалоого болот. Андан ары секторлор алдындагы ички маалыматтарды
талдоо мүмкүн. Бул маалыматтар боюнча билим берүү секторунда мамлекеттик стратегия кандай экендигин аныктоого болот. Маселен, эгерде мамлекет мектептерде мугалимдердин жетишсиздиги жөнүндө билдирсе, бюджеттик каражаттардын эсебинен каржылануучу ЖОЖдордун бөлүмдөрүнүн арасында экономикалык же юридикалык факультеттер бар болсо, бюджеттик саясат канчалык мамлекеттик жалпы саясатка туура келери жөнүндө суроо туулат.
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Кыргызстанда бюджетти мамлекеттик
башкаруунун түрлөрү

Мамлекет коомдогу саясий� бий� ликти уюштуруучу катары жалпы мамлекеттик
мүнөздөгү маселелерди чечүү менен алектенет. Ал калктын көпчүлүгүнүн кызыкчылыгын козгогон саясий� чечимдерди кабыл алат. Ошол эле мезгилде кай� сы гана болбосун коомдо белгилүү бир жердин, калктуу пункттун ж.б.у.с. кызыкчылыктарын козгогон жергиликтүү маселелер бар. Бул мектепти жана балдар бакчасын сактап туруу,
таштандыларды тазалоо жана ташып чыгаруу, суу менен камсыз кылуу, жашылдандыруу, жарыктандыруу, жергиликтүү жолдорду оңдоо ж.б. көптөгөн ушуга окшогондор болушу мүмкүн. Жергиликтүү маанидеги бул маселелер жана аларды чечүү демократиялуу мамлекеттерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилет.
Мындан сырткары, мамлекет белгиленген коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн кепили
болуп саналуу менен бирге (маселен, жалпы орто билим берүү), бий� ликтин бир катар
милдеттерин жана ый� гарым укуктарын өз алдынча башкаруу органдарына ый� гарып
берет (өткөрүп берет). Эмне себептен? Себеби ЖӨБнун органдары – ай� ыл өкмөтү, мэрия – адамдарга баарынан жакын жана бул милдеттерди бир кый� ла натый� жалуу аткара алат. Бишкектеги Социалдык коргоо боюнча министрликтин адиси кай� сы алыскы ай� ылда ким жардамга конкреттүү муктаж болуп жатканын билбей� т, ошол эле мезгилде ай� ыл өкмөтүнүн адиси муктаж адамдын кай� сы жерде жашаганын, ал жөнүндө
дээрлик бардыгын билет. Мында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ый� гарып берилген милдеттер боюнча белгиленген министрликтердин жана мекемелердин атынан мамлекетке отчет тапшырат.
2010-жылдын 27-июнундагы КРнын Конституциясына ылай� ык, жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары укуктары Конституция тарабынан кепилденген жана
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу тигил же бул иштерди аткаруу үчүн
жоопкерчиликтүү адамдарды шайлоого, адамдардын демилгелерине жана өз
алдынчалыктарына база болуп берет. Мамлекеттик башкаруу, эреже боюнча,
тигинен баш ийүү тартибинде жүзөгө ашырылат, ал эми мамлекеттик башкаруунун чиновниктери, эрежеге ылайык, дайындалат.

жергиликтүү коомдоштуктардын реалдуу мүмкүнчүлүктөрү өз кызыкчылыктарында жана өзүлөрүнүн жоопкерчиликтери астында өздөрүнүн маселелерин жергиликтүү
мааниде чече алат.
Ошентип, Кыргызстандагы коомдук кызматтар мамлекеттик органдар тарабынан
дагы (министрликтер жана мекемелер тарабынан), жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдары тарабынан дагы көрсөтүлөт. Бул мамлекеттин акчасы бардык алуучуларга бир мезгилде жана бир эле жерде бөлүштүрүлөт дегенди түшүндүрбөй� бү? Албетте, жок. Мамлекеттик башкаруу органдары (борбордук бий� лик органдары) өз алдынча саясатты жүргүзүү үчүн республикалык бюджеттен бөлүштүрөт, анда жергиликтүү
өз алдынча башкаруу органдары (шаарлар, ай� ылдар, поселкалар) Конституцияда жазылган, өздүк жеке жергиликтүү бюджеттерин бөлүштүрөт, демек, жеке кирешелери бар жана тиешелүү чыгымдарды каржылай� т. Бишкектеги министрликтерге кай� сы
шаардын көчөлөрү уңкул-чуңкул болуп тешилип кеткени, кай� сы ай� ылдык мектептин
чатырын оңдоо керектиги, суу түтүгүн кай� сы жерге жай� гаштыруу оңтой� луу экендиги ж.б. белгисиз да.
Бюджеттик каражаттар менен катар эле, мамлекет, бюджеттик эмес фонддорду
дагы бөлүштүрөт. Социалдык фонд – алардын бири. Мында Социалдык фонддон пенсияларды, жөлөк пулдарды ж.б. төлөө жүргүзүлөт. Бул бюджеттен бөлөк, өз алдынча
фонд, анын жеке кирешелери бар жана пенсияларды, социалдык камсыздандыруу, медициналык камсыздандырууда ж.б. жөлөк пулдарды каржылоо боюнча чыгашаларды

9

Жарандык бюджет - 2011
мый� замда белгиленгендей� жүзөгө ашырат.
Мамлекеттин кирешелерин жана чыгашаларын талдоо үчүн жый� ынтыкталган
бюджет түзүлөт. Кыргызстанда аны мамлекеттик (топтолгон) бюджет деп аташат. Ал
республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин жана чыгашаларын
камтый� т.
1-сүрөт. Кыргыз Республикасынын топтолгон бюджетинин түзүмү

Мамлекеттик башкаруу секторунун бюджети

Республикалык бюджет

Социалдык фонд

Өнүктүрүү бюджети

Жергиликтүү бюджет

Бюджеттик процесс

Бюджет жыл сай� ын кай� таланып жүрүп отурат, жана ал төрт негизги стадиялардан
турат: даярдоо; карап чыгуу жана бекитүү; аткаруу жана көзөмөлдөө. Бул процесс белгиленген жол-жоболорго ылай� ык жүргүзүлөт. Бюджеттик циклды аткаруу менен мамлекет – мый� замда белгиленген формалдуу сыяктуу, маселен, салттуу калыптанып калган формалдуу эмес – аныкталган эрежелерди жетекчиликке алат.
2-сүрөт. Бюджеттик процесс республикалык деңгээлде
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Бюджетти
даярдоо

Катышуучулар:
Өкмөт, Каржы министрлиги,
министрликтер
жана ведомстволор

Негизги документтер:
Республикалык бюджет
жөнүндө мыйзамдын
долбоору, түшүндүрмө кат

Бюджетти
кароо

Катышуучулар:
Жогорку Кеңеш,
Жогорку Кеңештин
комитеттери

Негизги документтер:
Республикалык бюджет
жөнүндө мыйзамы,
комитеттердин корутундулары

Бюджетти
аткаруу

Катышуучулар:
Өкмөт, Каржы министрлиги,
министрликтер
жана ведомстволор

Негизги документтер:
Бюджетти аткаруу
жөнүндө күндөлүк отчетто
(ай сайын)

Аткарылышына
көзөмөлдүк
жүргүзүү

Катышуучулар:
Эсептөө палатасы,
Жогорку Кеңеш, жарандар

Негизги документтер:
Эсептөө палатасынын отчету,
Жогорку Кеңештин
комитеттеринин
корутундулары

Жарандык бюджет - 2011

Бюджеттик жыл деген эмне?

Бул мамлекет кирешелерди жана чыгашаларды
пландаштыруучу 12 айлык мезгил.
Кыргызстанда бюджеттик жыл 1-январдан 31-декабрга чейин
уланат, б.а. календардык жыл менен дал келет.

Бюджеттик процесске коом кандай� катышат? Бюджет боюнча чечимди кабыл алууда жана аларды ишке ашырууда ким жооптуу? Бюджетти аткарууну башкаруунун кай� сы органдары көзөмөлгө алышат? Бул суроолорго жооп берүү үчүн бюджеттик процесстин башкы катышуучуларын жана алардын ролун аныктоо керек. Республикалык деңгээлде – булар:
•
•
•
•
•
•
•

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү. Республикалык бюджеттин долбоорун иштеп чыгууда, түзүүдө жана аны аткарууда жоопкерчилик тартат. (www.gov.kg)
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңеш бул этаптарда жана бюджетти аткаруу үчүн көзөмөл жүргүзүүдө маанилүү ролду ойнойт. Кеңештин курамын Кыргыз Республикасынын Президенти белгилейт, Кеңешти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жетектейт.
Каржы министрлиги. Бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн долбоорун түзөт жана бюджетти аткарат.
Жогорку Кеңеш Бюджеттик резолюцияда бюджетти түзүү боюнча негизги приоритеттерди аныктайт. Бюджеттин долбоорун карайт, республикалык бюджет жөнүндө мыйзам кабыл алат жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитет.
Бюджеттик мекемелер (маселен, саламаттыкты сактоо, коргоо министрлиги ж.б.). Долбоордун чыгаша бөлүгүн даярдоого жана бюджеттик каражаттарды түздөн-түз чыгымдоого катышат. Алар Каржы министрлигине чыгашалардын сметаларынын долбоорлорун көрсөтүшөт жана бөлүнгөн каражаттарды
пайдаланышат.
Эсептөө палатасы. Бюджеттин аткарылуусуна көзөмөлдү жүзөгө ашырат.
Башкаруу органдарында өздөрүнүн өкүлдөрүн шайлаган же бюджеттик процесске түздөн-түз катышуучу жарандар, ж.б.

Бюджеттик процессти жөнгө салуучу негизги укуктук - ченемдик
актылар:
• “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө” Мыйзам
• “Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана
жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө” Мыйзам
• “Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун Каржылык-экономикалык
негиздери жөнүндө” Мыйзам
• Тиешелүү жылга республикалык бюджет жөнүндө Мыйзам
• “Кыргыз Республикасынын тиешелүү жылга жергиликтүү бюджетин түзүү жана аткаруунун тартиптери жөнүндө” Каржы министрлигинин методикалык көрсөткүчү (бюджеттик циркуляры)
• Каржы министрлигинин, Борбордук Казынанын жана Салык жана
жыйым боюнча мамлекеттик комитеттин нускамалары, жоболору жана буйруктары
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1-таблица. КРнын “Бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” Мыйзамына ылайык бюджеттик календарь
Негизги иш-чаралар
Бюджеттин орто мөөнөттүү болжолун (БОБ) эсепке алуу үчүн
мамлекеттик тармактык программалык өнүктүрүүгө негизделген
негизги экономикалык каржылык көрсөткүчтөрдү Каржы
министрлигине сунуштоо
Бюджеттин орто мөөнөттүү болжолун даярдоо жана Координациялык
кеңешке сунуштоо
Орто мөөнөттүү бюджеттин болжолун кароо
Министрликтер жана ведомстволор үчүн БОБдун негизинде Каржы
министрлиги менен көзөмөлдүк санарип даярдоо
Чыгашалардын сметаларынын долбоорлорун иштеп чыгуу жана
Каржы министрлигине сунуштоо
Республикалык бюджеттин долбоорун Өкмөттүн кароосуна сунуштоо
Республикалык бюджеттин долбоорун бюджеттик резолюциянын
талаптарын сактоо менен Жогорку Кеңешке сунуштоо
Республикалык бюджеттин долбоорун кароо жана аны Жогорку
Кеңештин сессиясына алып чыгуу

Республикалык бюджетти Жогорку Кеңеш менен карап чыгуу жана
бекитүү, Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга жөнөтүү
Республикалык бюджет жөнүндө мый� замга Кыргыз Республикасынын
Президентинин кол коюусу

Аткаруучулар
Министрликтер жана
ведомстволор

Мөөнөттөр
1-май� да

Каржы министрлиги

1-май� да

Координациялык
кеңеш
Каржы министрлиги

Министрликтер жана
ведомстволор
Каржы министрлиги
Өкмөт

Жогорку Кеңештин
туруктуу комитеттери
жана комиссиялары
Жогорку Кеңеш
Кыргыз
Республикасынын
Президенти

15-май� да

1-июнда

1-июлда

15- август
1-сентябрда

20-сентябрга
1-декабрга

31 декабрга
чей� ин

Басма сөздө, парламенттик талкуулоолордо, дегеле коомдо бюджет жөнүндө ай� тууда баарынан көп республикалык бюджет жөнүндө ай� тылат. Аны биз макалабызда
дагы карап көрөбүз. Эгерде бул маалымат жетишсиз болсо, анда эмне кылабыз? Бюджеттин башка негизги параметрлерин табууга болобу? Эң башында ошол жылдарга
жана эки кий� инки жылдарга тиешелүү республикалык бюджет жөнүндө КРнын Мый� замына кай� рылуу керек. Мый� замда көрсөткүчтөрдү агрегаттоо (жалпылоо, топтоо)
камтылган, бир кый� ла толук сыпаттоону мый� замдын долбооруна (адатта Каржы министрлигинин сай� тында) түшүндүрмө каттан табууга болот. Ошондой� эле кээ бир параметрлер өнүгүүнүн тармактык стратегияларында (билим берүү, саламаттык сактоо,
социалдык коргоо ж.б.) жана тармактык стратегиялардын маанилүү учурларын камтыган бюджеттин орто мөөнөттүү болжолунда мүмкүн.
Ошентип, бюджет – бул аларды каржылоо үчүн керектүү чыгымдардын жана
күтүлгөн кирешелердин булактарынын планы.

Республикалык бюджеттин
кирешелери

Бюджеттин кирешелери – бул мамлекет коомго керектүү чыгымдарды жүзөгө
ашыруу үчүн ар түрдүү булактардан алуучу каражаттар. Бюджеттин кирешелерин
төмөндөгүдөй� бөлүүгө болот:
• салыктан түшкөн;
• алынган расмий� трансферттер;
•салыктан эмес түшкөн кирешелер.
Мамлекет коомдон алган, ошондой� эле өз алдынча иштеп тапкан кирешелердин
чоң бөлүгү күндөлүк кирешеге кирет. Бул кирешелер үзгүлтүксүз бюджетке түшүп
турат. Күндөлүк кирешелер кирешенин түрлөрүнө карата ай� сай� ын, чей� рек сай� ын же
жылына бир жолу түшүшү мүмкүн. Салыктар төлөөнүн белгиленген мөөнөттөрүнө
ылай� ык чогултулат. Мамлекет экономикалык жана башка ишмердүүлүктөн киреше-
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лерди алуучуга товарды же кызмат көрсөтүүнү кандай� бергенине жараша өлчөмдө
алат. Күндөлүк кирешелер кирешелердин бекем жана туруктуу булагы болуп саналат.
Капиталдык кирешелер, тескерисинче, бир жолку мүнөздү алып жүрөт. Аларды
мамлекет өзүнүн мүлкү же башка жеке менчигин сатуу менен алат. Мамлекет өзүнө
таандык жерди, имаратты, курулманы, жабдууну, товарлардын запастарын, акцияларды сатышы мүмкүн. Бирок мындай� кирешелер үзгүлтүксүз болуп эсептелбей� т, ошондуктан мамлекет аларды дай� ыма эсепке алып, ишене албай� т.
Трансферттер – бул кай� тарымы жок алынган ресурстар. Башка сөз менен ай� тканда, бул каржы жардамы. Трансферттер чет өлкөлүк мамлекеттерден же эл аралык уюмдардан түшөт. Чет өлкөлүк трансферттер табигый� кырсыктарды жоюуга жардам сыяктуу, өз алдынча долбоорлорду ишке ашырууга каражатты камтый� т.

Кирешелердин түшүүсүнүн болжолунда салык мыйзамдарына ылайык берилген салык жеңилдиктеринин таасирлери Өкмөт тарабынан эске алынган:
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ош шаарындагы, Ош, Жалал-Абад облустарындагы баш аламандыктардын учурларында жана ай� макты
турукташтыруу жана калыбына келтирүү чараларында жабыр тарткан юридикалык жана жеке жактар
үчүн казыналык өзгөчө жеңилдиктер, жеңилдиктер жана мөөнөтүн узартуу жөнүндө” Декрет кабыл алуу;
электр энергиясынын жана жылуулук энергиясынын тарифтеринин жогорулашын алып салуу;
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүнү КНСтен бошотуу.

Андан сырткары, бюджеттин киреше бөлүгүнүн долбоору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2011-жылга иш-чараларынын Планын эске алуу менен иштелип чыгылган, ал бюджеттин кирешелерин
көбөй� түү боюнча төмөндөгүдөй� чараларды кабыл алууну жана баалуу түшүүлөр республикалык бюджет
боюнча 2011-жылы төмөндөгүлөрдүн эсебинен 4,4 млрд сомду түзөрүн болжолдой� т:
КНСти төлөөдөн бошотулуу менен ташылып келүүчү дары-дармек каражаттарынын тизмелерин
тактоодон кошумча 250 млн. сом түшөт. Жашоого өтө керектүү жана зарыл дары-дармек каражаттарын
гана бошотууда калтыруу сунушталууда, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген
Тизмелер боюнча белгилениши керек;
бажы наркын натый� жалуу аныктоо жана контролду күчөтүү максаттарында өз алдынча ташылуучу
товарлар боюнча баалуу маалыматтарды жүргүзүүдөн ташылган товарлардан кошумча 884,5 млн. сом
түшөт;
жеке адамдар тарабынан ташылган товарлардын салыктарын жана бажы алымдарын бирдей� коюмдарын
көбөй� түүдөн кошумча 450 млн. сом түшөт;

зергер буюмдарды импорттоонун көлөмүн ачыкка чыгаруу боюнча иш-чараларды жүргүзүүдөн кошумча
50 млн. сом түшөт;
болжолдонгон оптималдуу коюмдарды белгилөөгө бай� ланышкан оюн автоматтарын көрсөтүү боюнча
кызматтарга милдеттүү патенттердин негизинде салыктын салык базаларын кеңей� түү;
салыктык эмес төлөмдөрдү башкарууну контролдоонун механизмдерин белгилөөдөн кошумча 19 млн.
сом түшөт;

акционердик коомдордун ишмердүүлүктөрүнөн дивиденддердин түшүүсүн көбөй� түү максаттарында
мамлекеттик менчикти башкарууну жогорулатуудан кошумча 754,7 млн. сом түшөт;
50% өлчөмүндө мамлекеттик ишканаларга таза пай� дадан бюджетке чегерүү механизмдерин киргизүүдөн
кошумча 250 млн. сом түшөт;

Көзөмөлдөө функцияларын жана жыштыкты пай� далануу үчүн төлөөнү жүзөгө ашырууну жыл сай� ын
көбөй� түүдөн кошумча 196 млн. сом түшөт;

алтын кендерин (Терек, Терек-Кан, Перевальная, Терек-Сай� аянты, Талды-Булак, Сол-Жээк) иштеп
чыгуу укугуна сынактарды өткөрүү, Иштамберди, Кара-Казык, Жамгыр кен чыккан жерлердеги алтын
өндүрүүчү ишканаларды ишке киргизүүдөн жана жаңы пай� далуу кен казып алынуучу жерлерди,
келечектүү аянттарды лицензиялоодон кошумча 583 млн. сом түшөт;

Ошондой� эле 10,0 млрд. сом тартибинде социалдык чөй� рөнүн кызматкерлеринин болжолдонгон кызмат
акыларынын көбөй� үшүнүн эсебинен кошумча 727,5 млн. сомго киреше салыгынын суммасы көбөй� түлгөн. Мындан
сырткары, кошумча 500 млн. сом өлчөмүндөгү түшүү, мурда берилген бюджеттик ссудаларды жана чет өлкөлүк
насыяларды кай� таруунун көлөмүн көбөй� түүнүн эсебинен жана Улуттук Банктын Пай� дасынан камсыз болот.
“2011-жылга жана 2012–2013-жылдарга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети
жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна Түшүндүрмө каттан.
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2011-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети 68 миллиард 840
миллион 552,9 миң сом суммадагы кирешени бекитет. ...- 2-таблица 2009–2011-жылдарга республикалык бюджеттин кирешелеринин негизги булактарын көрсөтөт.
2-таблица. 2009–2011-жж. республикалык бюджеттин кирешелери, миң
сом менен
Аталышы

Расмий� трансферттер менен кирешелер

Салык кирешелери

Кыргыз Республикасынын жеке адамрезиденттеринен киреше салыгы

Кыргыз Республикасынын жеке адамрезиденттеринен кирешелерине салык

2011 - ж.

2010-ж.
Факт

2009-ж.
Факт

68,840,552.9

49,822,781.6

47,971,024.4

33,124,599.8

30,256,044.5

128%

658,429.0

618,093.3

452,697.4

107%

495,179.0

114%

3,267,222.0

2,474,137.6

2,266,587.1

2,333,928.0

1,931,555.1

1,735,596.6

Бюджеттик уюмдардын атай� ын каражаттарына
салык

1,189,000.0

738,371.5

801,739.2

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
Кошумча нарк салыгы (КНС)

Сатуудан алынган салык

Кыргыз Республикасынын ай� магында
өндүрүлгөн товарларга акциздик салык

294,895.0

5,232,400.0

259,333.0

4,364,009.4

609,811.0

520,831.1

506,510.7

117%

2,625,106.5

367%

2,343,010.0

1,849,465.1

2,201,439.6

5,478,000.0

4,350,079.7

4,138,921.4

Алынган расмий� трансферттер

14,515,876.8
7,949,860.8

7,022,062.1

2,355,199.7

10,162,941.1

Салыктык эмес кирешелер

11,799,381.1

9,676,119.7

7,552,038.8

373,915.5

500,713.7

410,330.4

Берилген бюджеттик ссудалардын жана насыя
пай� ыздары
Дивиденддер

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
жана мамлекеттик ишканаларынын пай� дасы

Жаратылыш ресурстарын пай� даланууга төлөө

Мамлекеттин менчигинде турган имараттардын,
курулмалардын ижарасына төлөө

Жый� ымдар жана төлөмдөр

Мамлекеттик алымдар

Атай� ын каражаттарга салыксыз атай� ын төлөө
кызматтарын көрсөтүүгө төлөө

Жаза пулдар, санкциялар, конфискациялар

Эркин трансферттер

Башка салыктык эмес кирешелер

120%

129%

Эл аралык соодага жана операцияларга салык

Депозиттер боюнча пай� ыздар

161%

13,467,394.0

1,168,503.8

МИПнын гранттары

121%

14,602,032.5

1,460,000.0

Башка салыктар

132%

18,904,500.0

Кыргыз Республикасынын ай� магына ташылган
товарларга акциздик салык
Кен бай� лыктарды пай� даланууга салык

138%

42,525,295.0

Кирешеге болгон салык

Патенттин негизиндеги салык

2011-ж.
2010-ж-га.,
% м-н

754,100.0

38,500.0

954,700.0

1,300,000.0

205,687.4
42,500.3

38,516.8

689,772.5

444,973.5

1,162,049.1

402,823.9

2,594,257.8

127%

125%

126%
207%

338%
122%

54,294.9

100%

150,444.4

138%

774,585.0

75%

292%

2,880,000.0

2,765,524.4

1,400,098.9

537,447.0

348,528.6

441,669.0

154%

5,551,147.6

4,171,379.5

3,998,487.6

133%

2,335.4

4,270.7

17,850.0

17,600.0

128,221.0

17,792.0

21,602.2

157,087.8

517,893.3

19,069.4

15,053.7

201,431.3
82,303.5

104%

100%
81%

82%

Булак: 2011-жылга жана 2012–2013-жылдарга болжолдонгон КР республикалык бюджети жөнүндө КР мый� замы, 2009 жана

2010-жылдарына бюджеттин аткарылышы жөнүндө Казынанын отчету (www.kazna.gov.kg)
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2010-жылга салыштырмалуу, бюджеттин кирешеси 38%га өскөн. Дагы кирешенин
бардык түрлөрү боюнча өсүү пландаштырылууда. Трансферттерге (чет өлкөлүк каржылык жардам) карата өткөн жылга салыштырмалуу кирешенин бир кый� ла өсүүсү
күтүлүүдө, ал 2 эседен ашык көбөй� өт. Салык кирешеси 28%га, салыктык эмес түшүүлөр
22%га өсөт. Салыктардын жана жый� ымдардын негизги коюмдары жогорулабагандыктан, кирешенин өсүүсү чогултууну жакшыртуунун жана көлөкө бизнестерди табуунун
эсебинен боло тургандыгын болжолдоого туура келет.
3-сүрөттөн көрүнүп тургандай� , киреше түшүүлөрүнүн негизги бөлүгүн салык кирешелери түзөт (62%), бирок алардын үлүштөрү 2010-жылга салыштырмалуу 4%га
азай� ган. Ошол эле мезгилде бюджеттин бешинчи бөлүгүн расмий� трансферттер, башкача ай� тканда, чет өлкөлүк жана эл аралык донордук уюмдардан берилүүчү каражаттар түзөт.

3-сүрөт. 2009–2011-жж. республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн түзүмү .

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

17%

19%

16%

21%

14%

21%

62%

66%

63%

2011

2010

2009

Салык кирешелери
Алынган расмий трансферттер
Салыктык эмес кирешелер

4-сүрөт. 2011-жылга республикалык бюджеттин киреше бөлүгүнүн түзүмү.

Кошумча нарк салыгы кирешелердин эң ири булагы болуп саналат, анын үлүшү
жалпы кирешелердин 28 % ын түзөт. Чоңдугу боюнча андан кий� ин Кумтөрдүн
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дүң кирешесине салык келет, эл аралык соодага салыкка жана төлөнүүчү кызмат
көрсөтүүдөн киреше (бажы төлөмдөрү), алардын үлүшүнүн ар бири 8%ды түзөт
Кумтөрдүн дүң кирешесине салыктын түшүү эсеби 2011–2013-жылдарга дүң кирешесинин 13% коюмунда Кумтөрдүн болжолдонгон көлөмдөгү өндүрүшүнүн негизинде жүргүзүлөт.
Эл аралык соодага жана операцияга салыктар өзүнөн бажы төлөмдөрүн көрсөтөт
жана товарларды импорттоонун болжолдонгон өсүүсүнөн келип чыккандар эсептелинет.

2011-жылы ар бирибиз салыктын кандай суммасын төлөшүбүз керек?

Бюджеттин кирешесинин 68,8 миллиард сом суммасы – бул абдан көппү же азбы?
АКШ долларында бул сумма болжолдуу бир жарым миллиардды түзөт. Бирок бул цифрага биз эч нерсе ай� та албай� быз, анткени, биздин арабыздан эч кимибиз мындай� акчаны колубузга кармамак тургай� , элестете да албай� быз. Бюджетти бардыгыбызга бөлүп
көрөлү.
Улуттук статистика комитетинин баалоо маалыматы боюнча 2011-жылдын 1-мартына Кыргызстандын калкынын саны 5 миллион 489 адамды түзгөн.
2011-жылы ар бир адамга кай� ра эсептөөдө бюджеттин кирешелери 12 541,5 сомду түзгөн. Эгерде биз бул суммалардын ичинен расмий� трансферттерди (биздин өлкө
карызга алган акчаларды) чегерип көрсөк, анда ар бир адамга салык жана салыктык
эмес кирешелер 9 891 сомдон туура келет.
3-таблица. 2011-жылга жалпы кирешеден пайыздык үлүштөрүнө жана
калктын ар бир адамына эсептөөдө республикалык бюджеттин кирешелери
Кирешенин аталышы

Расмий трансферттер менен кирешелер
Салык кирешелери
Кыргыз Республикасынын жеке тарап - резиденттеринин киреше салыгы

Кыргыз Республикасынын жеке тарап - резидент эместеринин
кирешелерине салык
Пай� дага салык

Түз жана кыйыр салыктар

Калктын
ар бир
адамына
сом
менен

2011-жылга
жалпы
кирешелердин
үлүштөрү %
менен

12,541.5

100%

7,747.4

62%

595.2

5%

120.0

1%

120,0
425.2

1%
3%

Салыктар түз жана кыйыр түрүндө алынышы мүмкүн. Түз салык төлөө (кирешеден, пайдадан ж.б.) салык төлөөчүгө түздөн-түз колдонулат, ал өзүнүн кирешесинин же пайдасынын бөлүгүн республикалык бюджетке же жергиликтүү бюджетке берет дагы, андан ары салык төлөөнү башка жакка жүктөөгө жана салыктын суммасын толтурууга мүмкүнчүлүгү жок. Түз салыкка киреше салыгы, пайдага салык, жер салыгы жана мүлккө салык кирет. Кыйыр салык төлөө белгиленген товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн акыркы керектөөчүлөрүнө
салууга багытталган. Кыйыр салыктар, эреже катары, салык төлөөгө жаткан
товарларды сатуучу жана кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүчү жеке ишкерлер
төлөйт. Бизнесмендер маңызы боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн же товардын бааларын кошуу жолу менен акыркы керектөөчүлөрдөн аны кармоодо жана салыкты төлөөдө ортомчу катары катышат. Кыйыр салыктын мисалдары болуп
кошумча нарк салыгы (КНС), акциздик жыйымдар, сатууга салык кызмат кылат.
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Патенттин негизине салык

Бюджеттик уюмдардын атай� ын каражаттарына салык
Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
Кошумча нарк салыгы (КНС)
Сатууга салыктар

КР ай� магында өндүрүлгөн товарга акциздик салыктар
КР ай� магына ташылуучу товарга акциздик салыктар
Кен бай� лыктарын пай� даланууга салыктар

Эл аралык сатууга жана операцияга салыктар
Башка салыктар

53.7

0%

953.3

8%

216.6

2%

3,444.1

27%

111.1

1%

426.9
266.0
137.4
998.0

3%
2%
1%
8%

Алынган расмий� трансферттер

2,644.5

21%

Салыктык эмес кирешелер

2,149.6

17%

Анын ичинде МИП гранттары
Депозит боюнча пай� ыздар

Бюджеттик ссуда жана насыя боюнча берилген пай� ыздар
Дивиденддер

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана мамлекеттик
ишканаларынын пай� дасы

Жаратылыш ресурстарын пай� далангандыгына төлөө

Мамлекеттик менчикте турган имараттардын жана курулмалардын
ижарасына төлөө

Жый� ымдар жана төлөмдөр

Мамлекеттик алымдар

Атай� ын каражаттарга салыксыз төлөнүүчү кызмат көрсөтүүгө төлөө

Жаза пул, санкциялар, конфискациялар

Эркин трансферттер

1,448.3
7.0 0%

12%

68.1 1%

173.9 1%
236.8

2%

3.3

0%

524.7
97.9
3.2

1,011.3
23.4

4%

1%

0%

8%

0%

Башка салыктык эмес кирешелер

2011-жылы ар бирибиз 9 891 сомду салык жана жый� ым түрүндө түз же кый� ыр төлөй�
тургандай� сезилебиз. Эң көргөзмөлүү мисал – бул кошумча нарк салыгы.
Кыргызстандын ар бир жашоочусу 2011-жылы 3 444,1 сомду КНС түрүндө төлөй� т.
Албетте, бул кирешелердин бир катар бөлүгү экспортко иштеген ишканалар тарабынан төлөнөт жана ал башка өлкөлөрдүн салык төлөөчүлөрүнө өтүп кетет, бирок бизге көп бөлүгүн төлөөгө туура келет. Ар бир жаран, ал иштей� би, же пенсионерби, же
окуучубу товар сатып алып, же маселен, уюлдук бай� ланыш сыяктуу кызмат көрсөтүүдөн
пай� даланып салык төлөй� т жана ошону менен бул каражаттар кантип чогултуларына
жана пай� даланарына кызыгуусу керек жана билүүгө укугу бар.
Кыргыз Республикасында салыктарды алуунун мый� замдык негизи Салык кодекси тарабынан аныкталат. Салык кодексине ылай� ык республикада төмөндөгүдөй� салыктар бар:
• жалпы мамлекеттик , бардык өлкө үчүн чогултуу методу төлөөчүлөр, салык
салуу объектилери, коюмдары бирдей� , Бишкектин салык төлөөчүсү жана Баткендин салык төлөөчүсү экөө тең киреше салыгын бирдей� 10% коюмда төлөй� т;
• жергиликтүү, өз алдынча киргизилген жана жергиликтүү кеңеш тарабынан
жөнгө салынуучу тиешелүү ай� мактарга мый� замдык чектөөлөрдүн чегинде,
Бишкектин салык төлөөчүсү жана Баткендин салык төлөөчүсү үй� артындагы
участканын 1 квадрат метрине жер салыгын ар түрдүү суммада төлөй� т, чоңдугу
жергиликтүү кеңеш тарабынан белгиленген коэффициентке жараша болот.
Ар бир салык төлөөчү бюджетке ишмердигинин түрлөрүнө жана кирешелеринин
өлчөмүнө жараша салыктын бир катар түрлөрүн төлөй� т. Салык кодекси 8 салыкты (6
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жалпы мамлекеттик жана 2 жергиликтүү) белгилей� т. Жалпы мамлекеттик салыкка киреше салыгы, пай� дага салык, кошумча наркка салык (КНС), сатууга салык, акциздик
салык жана кен бай� лыктарын пай� даланууга салыктар кирет. Жергиликтүү салыкка
мүлккө салык жана жерге салык кирет. Ошондой� эле Кыргызстанда салыктарды төлөө
жол-жоболорун жеңилдетүү үчүн салык салуунун жеңилдетилген формалары иштей� т.
Ага милдеттүү же эркин патенттин негизинде салыктар, бирдей� салыктар, салык келишими жана эркин экономикалык зоналардагы салык режими кирет.
Мамлекеттин кирешелерин түзүүдө негизги орунга салыктык эмес түшүүлөр
киргизилген. Бул топко салыктан башка, мамлекеттин киреше түрлөрү: мамлекеттик
кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөр, мамлекеттин менчигин жана мамлекеттин ишкердигин башкаруудан түшкөн кирешелер кирет.
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө төлөө кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоонун
атаандаш ыкмалары болуп саналат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр эки ыкма менен – ташып жеткирүүчүлөрдөн алынган кызматка бюджеттен төлөө аркылуу, же
кызматтын түздөн-түз керектөөчүлөрү менен кызмат үчүн төлөөнү алуу жолу менен
төлөнүшү мүмкүн.
Мамлекеттик сектор коомго, маселен, паспорт берүү сыяктуу, нак коомдук болуп
саналбаган товарларды сатканда же кызмат көрсөткөндө керектөөчүлөрдөн жый� ноо жүргүзүлөт. Мында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө керектөөчүдөн алынган
төлөмдүн өлчөмү мамлекет тарабынан жөнгө салынат.
Кызмат көрсөтүүгө төлөөнүн дагы бир түрү – мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө
жый� ым, негизинен материалдык эмес мүнөздү алып жүрөт жана мамлекеттик органдар тарабынан алардын өздөрүнүн түздөн-түз милдеттерин аткаруунун жүрүшүндө
көрсөтүлөт. Алуучулардан алынган жый� ымга мамлекеттик алым, жеке ишкердикти
жүзөгө ашыруу укугуна лицензия бергенине төлөм, жаза пул санкциялары ж.б. кирет.
Бюджеттик мекемелер тарабынан алынган мындай� кирешелер дагы атай� ын каражаттар деп аталат. Бюджеттик мекемелер үчүн атай� ын каражаттардын кирешелери пландаштырылат жана бекитилет.
Салыктык эмес кирешелерге дагы мамлекет менчиктерин бөлүштүрүүдөн жана ээ
болуудан, же ишкердик менен алектенүүдөн алган кирешелер кирет. Мындай� , акционердик ишканалардын дивиденддери, мамлекет тарабынан берилген насыя боюнча
пай� ыздар, мамлекеттик имараттарга ижара акысын төлөө, суу объектилерин жана ресурстарын пай� даланууга төлөө ж.б.у.с. салыктык эмес кирешелер мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүн толтурат.

Республикалык бюджеттин
чыгашалары

Мамлекеттик чыгашалар – бул коомго кызмат көрсөтүү жана анын керектөөлөрүн
канааттандыруу үчүн материалдык жыргалчылыкка жана кызмат көрсөтүүгө ээ
болууда мамлекеттин сарптоолору.
Ага мамлекеттик кызматкерлердин, мугалимдердин, врачтардын, медай� ымдардын
эмгек акылары сыяктуулар жана мамлекет калем сап менен калемден баштап татаал
медициналык жабдууларга чей� ин ар түрдүү товарларды сатып алуу жолу менен мамлекеттик мекеме-ишканалардын иштөөсүн камсыз кылуусу кирет.
Коомдук керектөөлөр өзүнө дагы мамлекет өз алдынча ишканаларга жана жактарга кай� тарымсыз, же кай� тарып берүүнүн негизинде көрсөткөн жардамын камтый� т.
Бюджеттен мамлекеттин карыздарын төлөө дагы жүргүзүлөт.
Эгерде акыркы жылдары чыгашалар бир кый� ла көбөй� сө, бул убакта кирешелердин
жай� өсүүсү бай� калса – бул жакшыбы же жаманбы? Тактоо менен гана жооп берүүгө болот. Бул өсүү жарандардын көпчүлүгү үчүн кааланган болуп эсептелеби, же өкмөт кай� сы максаттарда чыгашаларды чоң деңгээлде көбөй� түп жиберди жана мамлекеттик чыгымдардын түзүмдөрү кандай� өзгөрдү? Бюджеттик акча эмнелерге сарпталып жатканын талдоо үчүн бардык чыгымдарды системалоо жана баалоо керек. Мүмкүн, жал-
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пы мүнөздөмөлөрү жана белгилери бар чыгашаларды топтоштуруу, бул үчүн аларды
бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн белгиленген жерине (позициясына) жай� гаштыруу талап кылынат. Эгерде жыл сай� ын алардын белгиленген түрлөрү үчүн чыгашалардын
статьялары жана позициялары алмашпаса, бул бир типтеги чыгашаларды өзгөрүүнү
талдоо жана салыштырууну жүргүзүүнү жеңилдетет. Мисалы, врачтарды кай� ра даярдоого чыгашаларды кай� да жай� гаштыруу так аныкталышы керек. Аларды Саламаттык
сактоо министрлигинин же Билим берүү министрлигинин чыгымдарына кошууга болобу? Эгерде чыгашаларды пландаштырууда өлкөдө бардык бюджеттер үчүн бирдей�
мамиле колдонулса, бул милдет бир кый� ла жеңилдей� т эле. Кыргызстанда бюджет боюнча анын чыгаша бөлүгү сыяктуу, киреше бөлүгүнүн планын жана отчетун түзүүдө
бардык башкаруу органдары кирешелердин жана чыгашалардын бюджеттик классификациясын пай� даланышы керек.

Бюджеттик классификация – бул жалпы мүнөздөмөлөрүнө жараша каржылоо
булактарында кирешелерди жана чыгашаларды топтоштуруу. Бюджеттик классификация мамлекеттик башкаруу органдарынын кирешелеринин классификациясын, чыгашаларынын экономикалык классификациясын, активдер жана милдеттер менен операцияларынын классификациясын, ведомстволук классификациясын жана функцияларынын классификациясын камтый� т.
Бюджеттин киреше бөлүгү жыл сай� ын бюджетке салык жана жый� ым түрүндө чагылдырылган кирешелердин классификациясына ылай� ык түзүлөт.
Функционалдык классификация - Мамлекеттин коргоо, саламаттык сактоо, социалдык коргоо ж.б. сыяктуу функцияларынын чыгымдарын топтоштурат (республикалык бюджет жөнүндө мый� замга 1-тиркеме).

Ведомстволук классификация бюджет алуучулар болуп эсептелген (маселен,
Коргоо министрлигинин, Каржы министрлигинин ж.б. чыгымдары) мамлекеттик уюмдардын бюджеттик чыгымдарын көрсөтөт, башкача ай� тканда, кай� сы министрлик же
мекеме салык төлөөчүлөргө канча турат (республикалык бюджет жөнүндө мый� замга
2-тиркеме). Мында бул функцияларды көрсөтүүдө жоопкерчиликтүү өз алдынча ведомствого бөлүнгөн акча дай� ыма эле ага кетирген мамлекеттин чыгымдарына туура
келе бербей� т. Ошентип, билим берүүгө республикалык бюджеттин чыгымдары Билим
берүү министрлигине гана берилбей� т. Алар, Саламаттык сактоо, өнөр жай� , ай� ыл чарба, Каржы эмгек жана социалдык коргоо, ички иштер, транспорт жана бай� ланыш министрликтеринин жана республиканын өкмөтүнүн ортосунда бөлүштүрүлөт. Ошентип, ведомстволук жана функционалдык классификация бирин-бири толуктап, парламент өкүлдөрүнө бюджет боюнча чечимдерди баалоодо жана кабыл алууда бир кый� ла компетенттүү аракет кылууга мүмкүндүк түзөт. Ал өкмөт коом үчүн кандай� функцияларды аткарып жатканын жана ал канча турганын көрсөтөт.

Чыгашалардын экономикалык классификациясы мамлекеттик акчалар уюмдарда (мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акылары, иш-сапар чыгымдары, дарыдармектерди сатып алуу, транспорттук чыгымдар, капиталдык ремонт ж.б.у.с.) алардын экономикалык багыттары боюнча чыгымдоонун кандай� түрлөрүнө сарпталганын
көрсөтөт. Ар бир бюджеттик уюмдун чыгымдары экономикалык классификациянын
негизинде түзүлгөн сметага ылай� ык каржыланат. Кызмат көрсөтүүдөн киреше алган
бюджеттик уюмдар ал кирешелерди/атай� ын каражаттарды алар кантип чыгымдоону
(республикалык бюджет жөнүндө мый� замга 1-2-тиркеме) пландаштырат.
Бюджеттин чыгашалары дагы күндөлүк, капиталдык, жергиликтүү бюджеттен
трансферттелген болуп бөлүнөт. Күндөлүк чыгашалар мамлекеттин ар күндүк иштеп
туруусун камсыз кылат жана алар, эреже катары, жыл сай� ын кай� таланып, күндөлүк
кирешелердин эсебинен каржыланат.
Алар ай� лык акыларды, социалдык камсыздандырууга чегерүүлөрдү, иш-сапар
чыгымдарын, товарларды сатып алуу жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрдү (жабдууларды жана материалдарды, дары-дармектерди жана таңуучу каражаттарды,
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буюм мүлктөрүн жана форма кий� имдерин сатып алуу ж.б.), коммуналдык кызмат
көрсөтүүлөргө чыгымдарды, транспорт жана башка сатып алууларды жана кызмат
көрсөтүүлөрдү камтый� т. Күндөлүк чыгашаларга жыл ичинде жарандын өзүнө же ишканаларга мамлекет тарабынан берилген трансферттер (жардам жана зай� мдар) жана
мамлекет тарабынан жүзөгө ашырылуучу карыздар боюнча пай� ыздарды төлөө дагы
кирет.

2011-жылга бюджеттин чыгымдары

2011-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети 90 миллиард 97 миллион 934,6 миң сом суммасындагы чыгаша боюнча бекитилген.
Республикалык бюджеттин чыгашалары министрликтердин жана ведомстволордун (ведомстволук классификация) функциялары (функционалдык классификация)
боюнча бюджеттик классификацияга ылай� ык бекитилет, ошондой� эле өнүктүрүү мамлекеттик инвестициялардын программасы) бюджети боюнча чыгашалар бекитилет.
2011-жылга чыгаша боюнча бекитилген бюджет 2010-жылы бюджетти аткарууга
салыштырмалуу 49%га өскөн.
4-таблицадан көрүнүп тургандай� чыгашалардын абсолюттук өсүүсү курчап турган чөй� рөнү коргоо, турак-жай� жана коммуналдык кызматтардан сырткары, бардык
функциялар боюнча пландаштырылган. Баарынан көп – мугалимдердин эмгек акыларын жогорулатуу менен бай� ланышкан билим берүүгө чыгашалар салыштырмалуу
алганда үч эсеге өстү.
4-таблица. 2009–2011-жж. Функциялар боюнча республикалык бюджеттин
чыгашалары
Миң сом
менен

План 2011-ж.

Ар бир
адамга
сом менен

2011
2010ж-га

Баарына %

Факт 2010-ж.

Миң сом
менен

Баарына %

Факт 2009-ж.

Миң сом
менен

Баарына %

Жалпы багыттагы
мамлекеттик
кызматтар

18138569,9

3,305

133%

20,1%

13592362,9

22,5%

13510495,9

26,7%

Корголгон комплекс
Коомдук тартип
жана коопсуздук

3,313,683.9
6912255,1

604

106%

3,7%

3113341,5

5,1%

2703418,3

5,3%

Экономикалык
маселелер

24359774,2

4,438

183%

27.0%

13325570,7

22%

11343744,3

22,4%

Курчап турган
чөй� рөнү коргоо

449334,9

82

78%

0,5%

576304,8

1%

606570,5

1,2%

Турак-жай� жана
коммуналдык
кызмат көрсөтүүлөр

749499

137

44%

0,8%

1714954,9

2,8%

1762047,3

3,5%

Саламаттык сактоо
Эс алууну жана
маданий� -диний�
ишмердүүлүктү
уюштуруу

9300430,6
2367512,4

1,694

153%

10,3%

6071111,1

10%

5474207,9

10,8%

Билим берүү

11480970,3

2,092

254%

12,7%

4525471,1

7,5%

4802525,4

9,5%

Бардыгы

90097934,6

16,414

149%

100%

60503466,5

100%

50660246,3

100%

Социалдык коргоо
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13025904,3

1,259

431

2,373

118%

195%

124%

7,7%

2,6%

14,5%

5861113,7

1213478,4

10509757,4

9,7%

2%

17,4%

4144589,7

1123916,6

5188730,4

8,2%

2,2%

10,2%

Жарандык бюджет - 2011
Булак: 2011-жылга КРнын республикалык бюджет жөнүндө Мыйзамы жана 2012–1013-жылдарга болжолдор, 2009
жана 2010-жылдарга бюджеттин аткарылышы жөнүндө Казынанын отчету (www.kazna.gov.kg), Каржы министрлигинин
маалыматынын негизинде.

1 адамга канча мамлекеттик каражаттар сарпталат? 2011-жылы Кыргыз Республикасынын бир жаранына мамлекет 16 414 сомду сарптоону пландаштырып жатат, мында экономикалык маселелерге баарынан көп – 4 438 сом жана курчап турган чөй� рөгө
баарынан аз болгону – 82 сом сарпталат.
5-сүрөт.2011-жылга бюджеттин функциялар боюнча түзүмү

5-сүрөттөн көрүнүп тургандай, жалпы чыгашалар 2010-жылга салыштырмалуу 2011-жылы экономикалык жана билим берүү маселелерине чыгашалардын үлүштөрүнө көбөйдү.
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Экономикалык маселелелер
2011-жылы чыгашалардын эң чоң үлүшүн экономикалык маселелерге чыгашалар түзөт – 24,4 миллиард сом, ал төмөндөгүдөй� жол менен бөлүнөт:

Айыл чарба министрлиги – 1,3 миллиард сом, мында 408 млн. сом республикалык
бюджеттин эсебинен жана 889 млн. сом өнүктүрүүнүн (эл аралык уюмдардын
долбоорлорун биргелешип ишке ашыруу) бюджетинен каржыланат. Республикалык бюджет жөнүндө мый� замды түшүндүрүү катына ылай� ык ведомствого караштуу уюмдун ай� лык акыларына 198,5 млн. сом, эпизоотияга каршы иштерге –
41,7 млн. сом жер кыртышын химиялык иштеп чыгууга – 35 млн. сом, мамлекеттик ветеринариялоого (11 млн. малдын башын вакцинациялоо) – 204,2 млн. сом,
ай� ыл чарба эгиндерин химиялоого (125 миң га чегирткелерге каршы жана 3 миң
га америкалык ак көпөлөктөргө каршы) – 65,2 млн. сом жана 2010-жылдын сентябрь ай� ында кардын түшүшүнөн жапа чеккен Нарын жана Ат-Башы рай� ондорундагы ай� ыл чарба өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик жардамга 14,5 млн. сом. Бул
чыгашаларды кантип баалоого болот? Мисалы, ведомствого караштуу уюмдардын ай� лык акыларына чыгымдар республикалык бюджеттен каржылануучу министрликтин чыгымдарынын 49%ын түзөт, вакцинацияга чыгымдар малдын ар
бир башына 18,6 сомду, ай� ыл чарба эгиндерин химиялоого чыгымдар – болжолдуу гектарына 509,4 сомду түзөт (эгерде чегирткеге каршы химиялоого кеткен
чыгымдар америкалык ак көпөлөктөргө каршы химиялоого кеткен чыгымдар менен бирдей� деп болжосок). Калган чыгымдарды баалоо үчүн алуучулардын саны
же жеке адамдын саны боюнча кошумча маалыматтар зарыл.
Суу чарбасы жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитет – 2,3 млрд сом.

Транспорт жана коммуникация министрлиги – 10,4 млрд. сом, анын ичинде
1,3 млрд сом республикалык бюджеттен. Алардын ичинен 1,1 млрд. сому жалпы
республикалык пай� далануудагы жолду оңдоо жана сактап турууга багытталган.
Буга жарандык авиация департаментин, мамлекеттик фельдъегердик кызматты,
мамлекеттик транспорттук инспекцияны жана “Кыргызавтотранс” УМАПты кармап турууга чыгымдар кирет.

Жаратылыш ресурстары министрлиги – 163,2 млн. сом. Министрликтин чыгымдарына ведомствого караштуу ишканалардын геологиялык-чалгындоо иштерин жүргүзүүгө, жерди рационалдуу пай� даланууга көзөмөлдү жүзөгө ашыруу
үчүн Жер инспекцияларын кармап турууга, Мамлекеттик картографиялыкгеодезиялык кызматын жана Мамлекеттик өнөр жай� коопсуздугу үчүн көзөмөл
жана тоо көзөмөлү (Мамтоотехнадзор) боюнча инспекциясын каржылоого кеткен чыгымдар кирет.
Экономикалык жөнгө салуу министрлиги – 414,4 млн. сом.

Мамлекеттик жалпы багыттагы кызматы

Мамлекеттик жалпы багыттагы кызматынын үлүшүнө 2011-жылдын чыгымдарынан 18% - 20,1 млрд. сом туура келет. Аларга төмөндөгү чыгымдар кирет.

Мамлекеттик аппаратты сактап туруу – 4,1 млрд. сом. Республикалык бюджет
жөнүндө мый� замга түшүндүрүү катына ылай� ык аткаруу жана мый� зам чыгаруу органдарына (КР Президенттин аппараты, КР Жогорку Кеңеши ж.б.) – 1,2
млрд. сом, Каржы жана салык-бюджеттик ишмердүүлүккө (Каржы министрлиги, Мамлекеттик салык кызматы, Мамлекеттик бажы кызматы ж.б.) – 1,2 миллиард, эл аралык мамилеге (ТИМ ж.б.) – 742 млн. сом, кадрдык тей� лөөнүн жалпы маселелерине (Мамлекеттик кадр кызматы) – 45 млн. сом, жалпы пландаштыруу жана статистикалык кызматтарына – 199 млн. сом, жалпы багыттагы башка кызматтарга (билим берүү, саламаттык сактоо, ай� ыл чарбасы) –
405,5 млн. сом. Ушулардан улам мамлекеттик жана муниципалдык
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кызматкерлердин жалпы саны 2011-жылы 28 миңге жакын адамды түзөт, биздин
өлкөдө жылына бир чиновникти кармап туруу болжолдуу 140 миң сомдон же ай� ына
11 666 кө жакын сомдон туура келет.

Мамлекеттик карызды тейлөө – 11,1 млрд. сом. Кыргыз Республикасынын ар бир
жашоочусуна карылар менен төрөлгөн балдарды кошуп Мамлекеттик карыздын
суммасы 20222 сомду түзөт.
5-таблица. Мамлекеттик карызды тейлөө чыгашалары

Чыгашалар

2011- жыл, млн. сом

Пайыздар

3 149,01

Ички карыз

919,15

Тышкы карыз

2 229,86

Негизги сумма

7 968,13

Ички карыз

5 894,24

Тышкы карыз

2 073,90

Бардыгы

11 117,14

Жергиликтүү бюджеттин трансферттери (гранттары): категориалдык гранттар (мугалимдердин эмгек акылары) – 4,1 млрд. сом, теңдөө гранттары 1,1 млрд. сом. .

Сот системасы – 517,5 млн. сом. Сот системасынын кызматкерлеринин санында 2575
адам, бир сот чиновнигин кармап турууга чыгымдар жылына 200 971 сомду түзөт.
Башкы прокуратура – 257 млн. сом.

Акыйкатчынын аппараты – 26,5 млн. сом.

Социалдык коргоо

Социалдык коргоо үлүшүнө 2011-жылы жалпы чыгашалар 14,5%дан, же 13,0 млрд
сомдон туура келет. Бул чыгашалар өзүнө төмөндөгүлөрдү камтый� т.
Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жана жарандарга жөлөк пул – 2 858,4 млн. сомду

түзөт. Мында алуучулардын болжолдуу саны 398,5 миң адамды түзүп, жылына ар бир алуучуга 7 173 сомду (ай� сай� ын 597 сомду) түзөт.

Жеңилдиктин ордуна компенсация – 1 566,8 млн. сом. 1-январдан баштап жеңилдик
берилген кызмат көрсөтүүлөрдү монетизациялоо жүргүзүлөт. Жеңилдик алуучулардын категорияларын 38ден 25ке чей� ин кыскартуу, жеңилдик көрсөтүү кызматтары 40тан 8 түргө чей� ин кыскартуу жүргүзүлөт.
Социалдык камсыздандыруу – 102,0 млн. сом. Бул чыгашалар өзүнө боюнда болуу,
төрөө жана көмүү боюнча жөлөк пулдарды камтый� т.
Жатак-мектептер жана башка социалдык камсыздоо системаларынын
мекемелери – 165,2 млн. сом. республикалык бюджеттин каражаттарынан балдар
үчүн 3 психоневрологиялык жатак-үй� ү, 6 кары-май� ып жарандардын жатак-үй� ү
жана 5 психоневрологиялык май� ыптар үчүн жатак-үй� ү каржыланат. Жатак үй� лөр
үчүн тамак-ашка чыгашалар орточо 1 керебетке күнүнө 55,0 сом жана балдардын
май� ып-үй� ү үчүн 1 керебетке күнүнө 65,0 сом эсептелген.
Социалдык фонддогу трансферттер – 7 588,7 млн. сом. Бул сумма толугу менен каржылоо боюнча мамлекеттин милдеттерин аткаруу үчүн Пенсиялык фондго түшөт:
• жалпы керектөөлөрдөн 40 пай� ыз өлчөмүндө пенсиянын базалык бөлүгүнө –
2 513,4млн. сом;
• электр энергиясына пенсионерлерге компенсацияга – 1 745,1 млн. сом;
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• аскер кызматкерлеринин пенсияларын төлөөгө (15 миң адам) – 1 151,3 млн.
сом же бир аскер пенсионерине 6396 сом;
• бий� ик тоолуу шарттарда жашаган жана иштеген адамдардын пенсияларын
мөөнөттүү (жеңилдик менен) төлөөгө – 634,6 млн. сом;
• көп балалуу энелерге жана бала чагынан май� ыптардын энелерине жеңилдик
берилген пенсияларды төлөөгө – 1 137,8 млн. сом;
• Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө” Мый� замынын 13-статьясында каралган пенсияларга
үстөктөрдү төлөөгө – 44,6 млн. сом жана Кыргыз Республикасынын алдындагы өзгөчө кызматы үчүн пенсияга үстөккө – 253,3 млн. сом.

Билим берүү

2011-жылга билим берүүнүн чыгашаларынын үлүшүнө 12,7 % – 11,5 млрд. сом
туура келет, анын ичинде 8,5 млрд. сом бюджеттик каражаттардын эсебинен (ай� лык
акыларды жогорулатууга 5,8 млрд. сомду кошуп) жана 2,2 млрд. сом атай� ын каражаттардын эсебинен (билим берүү мекемелери төлөм аркылуу кызмат көрсөтүүлөрүнүн
эсебинен тапкан акчалары).
Республикалык бюджеттин каражаттарынан 316 билим берүүчү уюм каржыланат,
анын ичинде 114 кесиптик билим берүү боюнча агенттик, 117 Билим берүү жана илим
министрлигинин уюму, 19 Маданият мамлекеттик агенттигинин уюму, 13 Саламаттык
сактоо министрлигинин уюму, 8 ИИМдин билим берүү уюму ж.б.у.с. Алардын ичинде 22
балдар бакчасы, 5 балдар үй� ү, 16 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн көмөкчү жатакмектеп, 20 жалпы билим берүүчү мектеп, 113 кесиптик-техникалык окуу жай� ы, 30 жогорку окуу жай� ы, 28 орто кесиптик окуу жай� ы, 5 мектептен сырткаркы билим берүү
мекемеси ж.б. Илимий� мекемелерге чыгымдарга 448,8 млн. сом пландаштырылууда.

Саламаттык сактоо

Саламаттык сактоо үлүшүнө жалпы чыгашаларга 2011-жылы 10,3% же 9,3млрд.
сом туура келет. 2011-жылга бюджеттин долбоору Саламаттык сактоо министрлигинин ведомство алдындагы мекемелери боюнча 5 404,1 млн. сомду (МИПтен сырткары), анын ичинде бюджеттик каражаттардын эсебинен чыгымдар 4995,0 млн. сомду
жана атай� ын каражаттардын эсебинен 409,0 млн. сомду түзөт, анын ичинен Мамлекеттик гарантия программасынын алкагында атуулдарга медициналык жардам берүүгө
2932,0 сом жумшалат.

Өнүктүрүү бюджети (капиталдык чыгымдар)

Өнүктүрүү бюджети – бул капиталдык чыгымдардын бюджети. Аны пландаштырууда баштапкы база болуп мамлекеттик инвестиция программасы кызмат кылат. Ага
инвестициялык долбоорлор мамлекеттин катышуусу менен камтылат.
Каржылоо ички жана тышкы булактардын эсебинен пландаштырылууда. Ички
пландаштыруу республикалык бюджет менен жабылган капиталдык салымдарды,
үлүшү өкмөттүн кошумча каржылоосу менен деп аталган, долбоорлорду чет өлкөлүк
өнөктөштөрдүн биргелешип каржылоосу менен бюджеттик чыгымдарды камтый� т.
Долбоорлорду тышкы каржылоо деген, мамлекет аны ишке ашыруу үчүн тышкы насыячылардан зай� м алат дегенди билдирет. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда
өнүктүрүү бюджети боюнча чыгымдоонун чоң бөлүгү тышкы каржылоодон болуп, бул
бюджеттин жетишпестигинин өсүшүнө жана мамлекеттик үлүштүн көбөй� үшүнө алып
келүүдө. Демек, өнүктүрүү бюджети эмнеге керек?
Өнүктүрүү бюджетинде мамлекеттик капиталдык чыгашаларды жана мамлекет-
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тик бюджетте күндөлүк чыгашаларды өз алдынча пландаштыруу кай� сы чыгымдарды
зай� ымдардын эсебинен каржылоону так аныктап берет. Капиталдык чыгашалар келечекте бюджеттин киреше базасынын өсүүсүн камсыз кылат, күндөлүк чыгашаларга зай� м албоо керек. Насыялардын эсебинен жабылган күндөлүк чыгашалар – бул негизделбеген келечек муундарына оорчулук пай� да кылуучу сарптоолордун көбөй� үүсү.
Өнүктүрүүнүн өз алдынча бюджети кымбат турган жана узак мөөнөттүү программаларды жана долбоорлорду жүзөгө ашырууга мүмкүндүк түзөрүн унутпашыбыз керек.
Капиталдык чыгашалар коом көп жылдар бою пай� далана турган объектилерди түзүүгө
жана сатып алууга багытталышы керек. Мында же ондогон жылдардын аралыгында
каражаттарды топтоп, анан маселен, балдар бакчасын тургузуу керек, же бүгүн карыз
алып балдар бакчасын тургузуу керек дагы анан кий� инки он жылдыктардын аралыгында насыяны пай� ыз менен төлөп берүү керек. Экинчи учурда балдар бакчасы кымбатка түшөт, бирок ал бүгүн, баарынан зарыл болуп турган мезгилде пай� да алып келе
баштай� т. Капиталдык чыгашаларды өз алдынча пландаштыруу бүгүндөн баштап бир
кый� ла артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууну баштоого мүмкүндүк берет.
2011-жылы өнүктүрүү бюджети боюнча чыгымдар, мамлекеттик инвестициялардын программасы (МИП) боюнча чыгашаларды кошуп, 19 миллиард 435 миллион 634,9
миң сом өлчөмүндө пландаштырылууда. Алардын ичинен 1,1 млрд. сом – республикалык бюджеттен, 10,4 млрд. сом – насыя түрүндө тышкы булактардан жана 7,9 млрд.
сом – грант түрүндөгү тышкы булактардан.
2010-жылдагыдай� каржылоонун абдан чоң көлөмү транспорт секторуна туура келет (тышкы каржылоодон 18 307,0 млн. сом жана ички кошумча каржылоодон 1 366,1
млн. сом).
Азия өнүктүрүү банкы (АӨБ) тарабынан каржылануучу БААЭКтин “Транспорттук
коридор” долбоорун ишке ашырууну улантуу, АӨБдүн жана Кытай� дын каржылоосу менен “Бишкек-Торугарт” (1 жана 2-фазалары) автожолун калыбына келтирүү боюнча долбоорду ишке ашырууну улантуу, ошондой� эле АӨБдүн жана АКГнын каржылоосу менен
“Бишкек-Торугарт” (3-фазасы) автожолун калыбына келтирүү боюнча долбоорлорду
ишке ашыруунун башталышы күтүлүүдө. БААЭКтин “Транспорттук коридор” долбоорун каржылоонун жалпы суммасы 2011–2013-жж. 14 593,3 млн. сомду түзөт (ички кошумча каржылоодон 933,2 млн. сом жана тышкы каржылоодон 13 660,1 сом). Мындан
сырткары, Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан колдоого алынган Тараз–Талас–Суусамыр
автожолдорун калыбына келтирүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу улантылууда.
“Канаттуулардын сасык тумоосун көзөмлдөө” жана “Ай� ыл чарба инвестициялары
жана кызмат көрсөтүүлөрү” (Дүй� нөлүк Банк) долбоорлору ишке ашыруучу Ай� ыл чарба министрлигинин өнүктүрүү бюджети 1 034,9 млн. сомду түзөт, анын 6,12% пай� ызы
республикалык бюджеттин кошумча каржылоосунун эсебинен жабылат.
2011–2013-жж. Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агенттиги (АРИС) тарабынан ишке ашырылуучу “Ай� ылдык инвестициялар-2”,
“Чакан шаарлардын инфраструктурасы” жана “Бишкек жана Ош шаарларынын шаардык инфраструктурасы”, “Ай� ылдык суу менен жабдуу жана санитария-2”, “Калктуу
пункттардын деңгээлинде инфраструктуралык кызмат көрсөтүүлөр”, “Каракол шаарын
ичүүчү суу менен жабдуу системасын калыбына келтирүү” долбоорлорунун алкагында тышкы каржылоонун каражаттарын жалпы 1 334,9 млн. сом суммасында жана ички
– 186,3 млн. сом суммасында өздөштүрүү күтүлүүдө. 2011–2012-жылдары “Карыздардын конверсиясы 2” – “Коммуналдык инфраструктура” (KfW банкы) долбоорун ишке
ашыруу башталат. Бул долбоор Германиянын (KfW банкы) алдында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик карызынын түзүмүн өзгөртүүсүнүн алкагында ишке ашырылат.
2011–2013-жылдары энергетикалык секторго капиталдык салымдардын күтүлгөн
өлчөмү МИПтин каражаттарынын негизинде 1 121,3 млн. сомду түзөт.
2011–2013-жж. Билим берүү жана илим министрлигинин капиталдык чыгашалары 437,0 млн. содун деңгээлинде пландаштырылууда. Белгилүү көлөмүн эки ири “Ай� ылдык билим берүү” (Дүй� нөлүк Банк) жана “Билим берүү секторун өнүктүрүү 2” (Азия
өнүктүрүү банкы) гранттык долбоорлорун ишке ашыруунун эсебинен каржылоо, ошондой� эле “Бардыгы үчүн билим берүү-2” долбоорун баштоо болжолдонууда.
2011–2013-жылдарга күтүлгөн инвестициялык чыгашалардын жалпы көлөмү
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Саламаттык сактоо министрлиги боюнча 593,2 млн. сомду түзөт.
Мындан сырткары, 2011–2013-жж. Өзгөчө кырдаалдар боюнча министрлигинин
инвестициялык чыгашалары 208,4 млн. сомду түзөт. Ошентип гранттык каражаттардын эсебинен Бүткүл дүй� нөлүк банктын колдоосунда сакталып калган урандык калдыктарды калыбына келтирүү боюнча долбоорду ишке ашыруу улантылууда.

Насыялар

Республикалык бюджеттен насыяларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (республикалык бюджет жөнүндө мый� замга 7-тиркеме), өнөр жай� ишканалары, каржы мекемелери, ай� ыл чарба товар өндүрүүчүлөр, ж.б. алат. Мамлекет ишканаларга же акционердик коомдорго акчаны капиталга коет же аларга насыя бериши мүмкүн. Ички менен кошо мамлекет тышкы насыялоону жүзөгө ашырат. Башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн, эл аралык уюмдардын ж.б. насыялары өлкөнүн тышкы
саясатын мүнөздөй� т.

Бюджеттин жетишпестиги жана кирешенин көбөйүшү. Мамлекеттик карыз

Эгерде мамлекет карызкор болгусу келбесе, анда чыгашаларды кирешелерге ылай� ык пландаштырууга милдеттүү. Чыгашалар кирешелерге тең болгон учурда бюджет
теңдемделген деп аталат. Бирок бюджеттик чыгашалар кирешелерден жогорулап кетип мамлекет акчаны карыз алууга аргасыз болот. Мындай� учурда бюджеттин жетишпестиги көрүнөт. Бюджеттин жетишпестиги – бул анын кирешелеринин үстүнөн бюджеттин чыгашаларынын ашып кетиши жана мамлекет каржылоонун кошумча булактарын издөөгө аргасыз болот. Бул салыктардын жогорулашына алып келет:
• ишкананын мүлктөрү же акциялары сыяктуу, мамлекеттик активдердин бөлүгүн
сатуунун эсебинен мамлекеттин капиталдык кирешелерин көбөй� түү;
• насыяларды тартуу. Өздөштүрүү Өкмөт тарабынан бюджеттин жетишпестиктерин каржылоо үчүн алда канча бат-бат колдонулат.
Мамлекет өздөштүрүүнү өлкөнүн ичинде же чет өлкөдө жасашы мүмкүн. Өкмөт
өздөштүрүүнү ички насыячыларга негизинен мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу
жана аларды калкка, ишканаларга, банктарга сатуу жолу менен ж.б. жүзөгө ашырат.
Бюджеттик жетишпестиктерди каржылоонун тышкы булактары насыя берүүчүлөрдөн
ай� ырмаланат:
• эл аралык каржы-насыялык уюмдар;
• чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрү;
• чет өлкөлүк банктар ж.б.
Бюджеттин кирешелеринин анын чыгашаларынын үстүнөн ашып кетиши профицит деп аталат. Профицит мамлекет сарптаган каражатынан чогулткан каражаты көп
дегенди билдирет.

Мамлекеттик карыз

Мамлекеттин бардык өздөштүрүүсү мамлекеттик карызды түзөт. Мамлекеттик карыз – бул юридикалык жана жеке тараптардын, чет өлкөлүк мамлекеттердин, эл аралык
уюмдардын жана башка субъектилердин алдында өлкөнүн карыздык милдеттери.
Мамлекеттик карыз чогулуп отуруп, экономика үчүн оор жүк болуп калат жана
төмөндөгүдөй� көй� гөй� лөрдүн пай� да болуусуна алып келет. Негизги карызды жана анын
пай� ыздарын төлөөгө чыгымдар өсүп, каражаттарды күндөлүк керектөөлөрдү (маселен,
саламаттык сактоонун же билим берүүнүн керектөөлөрү, мамлекеттик кызматкерлердин
ай� лык акыларын жогорулатуу ж.б.) каржылоодон алаксытат.
Мамлекеттен салыктын оорчулугун кыскартуу объективдүү токтотулат. Тышкы

26

Жарандык бюджет - 2011
карыздын оорчулугу азыркы эле муунга эмес, келечектеги муунга дагы жүктөлөт.
Жеке секторлор үчүн ички насыя ресурстарынын көлөмү азаят, ошол эле мезгилде ал үчүн тышкы базарга жетүү мүмкүндүгү да чектелүү. Экономиканы өнүктүрүү
мүмкүнчүлүгү кыскарат.
Бул көй� гөй� лөр Кыргызстан үчүн актуалдуу.

2011-жылга бюджеттин жетишпестиги жана мамлекеттик карыз

Мамлекеттик карыз ички жана тышкы болуп бөлүнөт. Кыргызстанда мамлекеттик
карыздын чоң бөлүгү сырттан өздөштүрүлгөн болуп эсептелет. 2011-жылдын 28-февралына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызынын абалы боюнча 125 512
904 миң сомду (2 644 019 миң АКШ долларын) түзгөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тышкы карызынын насыялык портфели 115 иштеп жаткан насыялардын тартибинен турат. Алардын бир кый� ла ирилеринен болуп көп тараптуу каржы институттары
(Азия Өнүктүрүү Банкы, Өнүктүрүүнүн Эл аралык Ассоциациясы (Дүй� нөлүк Банк), Эл аралык валюталык фонд) жана эки тараптуу насыя берүүчүлөр (Россия, Япония, Кытай� , Германия, Түркия) саналат.
Мамлекеттик ички карыздын өлчөмү 2010-жылдын 31-декабрына 8,4 млрд. сомду
түзгөн. Көп бөлүгү мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча карыздарга туура келет.
Республикалык бюджеттин долбоору боюнча 2011-жылы бюджет боюнча жетишпестиктер 21 257,4 млн сом суммасына болжолдонууда.
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динамикасы
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Булак: http://212.42.101.124:1041/stat1.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=141

2011-жылы бюджеттин жетишпестиктерин жабууга каржылоонун тышкы жана
ички булактары караштырылган. Бюджеттин жетишпестиктеринин көп бөлүгү заемдук негизде каржыланат. Бул аз эмес тышкы карызды андан ары көбөй� төт. Мый� замга
ылай� ык расмий� трансферттер 2011-жылы 14,5 млрд. сомго, 2012-жылы 5,2 млрд. сомго, 2013-жылы ал 1,3 млрд. сомду түзөт. Башкача ай� тканда, кий� инки жылдан баштап
трансферттердин үлүштөрү олуттуу азая башташы пландаштырылууда. Салыштыруу
үчүн 2010–2012-жылдары кабыл алынган өткөн жылдын бюджетинин параметрлерин
келтирүү керек: 2010-жылы – 7,5 млрд. сом, 2011-жылы – 4 млрд. сом жана 2012-жылы
2 млрд. сом. Башкача ай� тканда, 2010-жылдын башталышында (мый� зам 2010-жылдын 29-январында кабыл алынган) кий� инки 2011-жылдан баштап трансферттердин
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суммасы кыскарып, 4 млрд. сомду түзөрү болжолдонгон. Көрүнүп тургандай� , азыр, бул
сумма кыскарбастан олуттуу өсүп, 14,5 млрд сомду түзүп калды. Өздөштүрүүнүн мындай� тез темп менен өсүп кетиши, мамлекеттик карыздарды тей� лөөдө анын бардык көп
бөлүгү бюджеттин күндөлүк чыгымдарына багытталып калганына алып келет.
6-таблица. Тышкы карыздарды тейлөөгө чыгашалар

Чыгымдар

2011-жыл

2012-жыл

2013-жыл

Пай� ыздар

Ички карыз

3 149,01
919,15

3 520,80
1 046,21

3 845,06

Тышкы карыз

2 229,86

2 474,59

2 778,15

Негизги сумма
Ички карыз

7 968,13
5 894,24

8 791,72
6 627,31

10 124,53

Тышкы карыз

2 073,90

2 164,41

2 513,61

12 312,51

13 969,59

90 097,9346

86 195,3

84 439,79

12%

14%

17%

Мамлекеттик карызды
тейлөө боюнча бардык
чыгымдар
Бюджеттин чыгымдары
% менен бюджеттин
чыгымдары

11 117,14

1 066,91

7 610,93

6-таблицадан көрүнүп тургандай� , 2012–2013-жылдардын аралыгында
өздөштүрүүнүн деңгээлин бүгүнкү күндө пландаштырылган деңгээлде сактоого
мүмкүн болгон шарттар менен мамлекеттик карыздарды тей� лөө 2013-жылы 13%ы
бюджеттин чыгаша бөлүгүнө багытталат.
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