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Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу 
комитеттер женунде Типтуу жобону бекитуу женунде

Кыргыз Республикасынын «Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана 
коргоо женунде» Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Вице-премьер- 
министри А.С. ©мурбекова тарабынан бекитилген 2020-жылга уй-булелук 
зомбулуктун алдын алуу боюнча шашылыш иш-чаралардын планынын 
4-пунктуна ылайык, буйрук кылабыз:

1. Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу 
комитеттер женунде Типтуу жобо тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Бул буйрук менен бекитилген, Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана 
коргоо боюнча жергиликтуу комитеттер женунде Типтуу жобого ылайык, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органдарына Уй-булелук 
зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу комитеттер женунде 
жобо иштеп чыгуу жана бекитуу сунушталсын.

3. Жергиликтуу мамлекеттик администрацияларга Уй-булелук 
зомбулуктун алдын алуунун планын иштеп чыгуу жана бекитуу сунушталсын.

4. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык енугуу 
министрлигинин аймактык белумдеру жергиликтуу мамлекеттик 
администрацияларга Уй-булелук зомбулуктун алдын алуунун планын иштеп 
чыгууга жана бекитууге, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу 
органдарына Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча 
жергиликтуу комитеттер женунде жобо иштеп чыгууга жана бекитууге 
жардам керсетушсун.

5. Бул биргелешкен буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз 
Республикасынын Эмгек жана социалдык енугуу министринин орун басары 
А.К. Солтонбековага жана Кыргыз Республикасынын бкметуне караштуу 
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер 
боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун оасары 
М.К. Байдылдаевге жуктелсун.

6. Ушул биргелешкен буйрук кол коюлган кунден тартып кучуне кирет.



Приказ
Об утверждении Типового положения о местных комитетах по охране и

защите от семейного насилия

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об охране и 
защите от семейного насилия» в соответствии с пунктом 4 Плана срочных 
мероприятий по предотвращению семейного насилия в Кыргызской 
Республике на 2020 год, утвержденного Вице-премьер-министром 
Кыргызской Республики А.С. Омурбековой, приказываем:

1. Утвердить Типовое положение о местном комитете по охране и 
защите от семейного насилия согласно приложению.

2. Рекомендовать исполнительным органам местного самоуправления 
разработать и утвердить Положение о местном комитете по охране и защите 
от семейного насилия на основании Типового положения о местном комитете 
по охране и защите от семейного насилия, утвержденного настоящим 
приказом.

3. Рекомендовать местным государственным администрациям 
разработать и утвердить План по профилактике семейного насилия.

4. Территориальным подразделениям Министерства труда и 
социального развития Кыргызской Республики оказать содействие местным 
государственным администрациям в разработке и принятии Плана по 
профилактике семейного насилия и исполнительным органам местного 
самоуправления в разработке и принятии Положения о местном комитете по 
охране и защите от семейного насилия.

5. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить 
на заместителя министра труда и социального развития Кыргызской 
Республики А.К. Солтонбекову и курирующего заместителя директора 
Г осударственного агентства по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики 
М.К. Байдылдаева.

6. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня подписания.
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