
 

 

Урматтуу кесиптештер,  

кымбаттуу достор 

 

 

Кыргыз Республикасында Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү 

боюнча Улуттук ыктыярдуу серепти даярдоонун социалдык маселелер  боюнча 

жумушчу тобу анын ичинде региондорду өнүктүрүү ведомстволор, 

коммерциялык эмес уюмдар, коомдук бирикмелер, илимий чөйрө жана 

өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен Коомдук консультация өткөрүүнү ниет 

кылууда.  

2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук 

стратегиясы жана Туруктуу өнүгүүнүн максаттары эч кимди артка калтырбоого 

багытталган, өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүү факторунун негизи 

катары адамзат капиталын өнүктүрүүнүн артыкчылыктарын аныктайт.  

Социалдык блок өзүнө 1ден 5ке чейинки Туруктуу өнүгүүнүн 

максаттарын катыйт: 1. Жакырчылыкты жоюу; 2. Ачкачылыкты жеӊүү; 3. 

Саламаттыкты сактоо; 4. Билим берүү; 5. Гендердик маселелер.  

  Бардык кызыкдар тарапты  талкууга катышууга чакырабыз. 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү 

министрлигинин сайтында Жумушчу топтун жарандык коом менен 

жолугуушусунун болжолдуу план-графиги жайгаштырылган.  

 Ошондой эле тааныштыруу максатында беш максат боюнча Улуттук 

ыктыярдуу серепти даярдоо үчүн маалымат жайгаштырылган.  

 

Социалдык блок боюнча жумушчу 

топтун жетекчиси, Кыргыз Республикасынын  

Эмгек жана социалдык өнүгүү 

министринин орун басары            А.Солтонбекова 



 

“Бекитемин” 

         Социалдык блок боюнча жумушчу топтун жетекчиси, 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык 

өнүгүү министринин орун басары 

________________________ А.Солтонбекова 

2020-жылдын “______” __________________ 

 

 

Ведомстволор, коммерциялык эмес уюмдар, коомдук бирикмелер, илимий 

чөйрө жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен Кыргыз Республикасында 

Туруктуу өнүгүүнүн максаттарына жетүү боюнча Улуттук ыктыярдуу серепти 

даярдоону өнүктүрүү боюнча Коомдук консультация өткөрүүнүн  
(Социалдык маселелер боюнча жумушчу топтун жолугуушусунун 2020-жылдын 24-

январындагы протоколу) 

 

План-графиги 
 

 

датасы тематика Жоопту орган ЭСӨМдөн жоопту 

адам 

03.02 -

10.02.2020-ж. 

Саламаттык 

сактоо 

Саламаттыкты сактоо 

министрлиги : 

З.Долонбаева (623708) 
z_dolonbaeva@mz.med.kg  

К.Бейшебаева 
k_beishebaeva@mz.med.kg 

 

Иманалиева А.К. 
62-45-44, 

imanalieva@mlsp.kg 

 

Калмырзаева Ч.С. 
66-38-95, 

ckalmyrzaeva@mlsp.kg 

 

Эшенкулова Н.А. 

66-39-54 

narynkule@gmail.com 

 

03.02 -

10.02.2020-ж. 

Билим берүү жана 

илим 

Билим берүү жана илим 

министрлиги: 

Е.Бойко (663597) 
j_berg@mail.ru  

М.Назарбаева 
mnasarbaeva@mail.ru 

10.02. - 

20.02.2020-ж. 

Социалдык коргоо 

жана социалдык 

камсыздандыруу 

 

Социалдык фонд: 

Ж.Кулжанова (576331) 
j.kuljanova@sf.kg 

   

 Эмгек жана 

социалдык өнүгүү 

министрлиги: 

ДМЧА жана 

улгайган курактагы 

адамдар 

К.Кубатова (620833, 

661018, 624521) 

 - балдарды коргоо, 

- мамлекеттик 

жөлөкпулдар 

С.Асанов (624499, 624538, 

661015) 

 -эмгек жана иш 

менен камсыз кылуу 

М.Ойтемиров (664087) 

А.Мамбеталиев (624501, 

624547) 

 - гендер Р.Бекматова (624532, 

624548) 
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