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2016-жылдын 17-ноябрындагы №179 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Үй-бүлө кодекси, Кылмыш-

жаза кодекси) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча   

План  

 

Иш-аракеттер (чаралар) Аткаруу мөөнөтү Индикаторлор Жооптуу 

аткаруучулар 

Өнөктөштөр/ 

Каржылоо 

булактары 

 



1. Ченемдик укуктук жана башка актыларды 2016-жылдын 17-ноябрындагы №179 “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 

актыларына (Үй-бүлө кодекси, Кылмыш-жаза кодекси) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 

шайкеш келтирүү максатында өркүндөтүү  

1.1. Ченемдик укуктук актыларды 

2016-жылдын 17-ноябрындагы №179 

“Кыргыз Республикасынын айрым 

мыйзам актыларына (Үй-бүлө кодекси, 

Кылмыш-жаза кодекси) өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамына (мындан 

ары – Мыйзам) шайкеш келтирүү 

максатында иштеп чыгуу: 

1.1.1. ЧУАларды инвентаризациялоо 

1.1.2. ЧУА тизмегин аныктоо 

2018-жылдын 

январы 

- ЧУА саны; 

- мамлекеттик органдар бекиткен 

ЧУА тизмеги 

 

КР ЭСӨМ , КР 

ЮМ  

 

 

БУУӨП, “Баланын 

укуктарын 

коргоочулар лигасы” 

КФ  

1.2.  Мыйзам талаптары бузулушунун 

алдын алуу жана ага жооп кайтаруу 

боюнча ведомстволор аралык (көп 

тараптуу, эки тараптуу) биргелешкен 

актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу  

(Үй-бүлө кодекси, 14-берене, 3-пункт 

жана Кылмыш-жаза кодекси, 155-1-

берене) 

2018-жылдын май 

айы 

- актылардын саны; 

- биргелешкен акты түзгөн 

мамлекеттик органдардын саны; 

- биргелешкен акты түзгөн ЖӨБО 

саны 

 

КР ЭСӨМ, КР 

ИИМ, КР ЖС, КР 

ББжИМ, КР ССМ, 

КР БП 

(макулдашуу 

боюнча), КР 

Өкмөтүнө 

караштуу 

ЖИДТСМА, 

БУУӨП  



ММТМ, ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча)  

1.3. Диний уюмдар үчүн нике кыюу 

жөнүндө жобонун ченемдери 

туурасында сунуштамаларды иштеп 

чыгуу (корутундулар, жаш курагы, 

юридикалык жоопкерчилик ж.б.) 

2018-жылдын 

февалы 

- диний нике кыюу каада-салтын 

никеге туруу курагы 

сакталбагандыгы үчүн юридикалык 

жоопкерчиликти эске алуу менен 

жасоо боюнча сунуштамалар 

иштелип чыккан, кызыкдар болгон 

тараптар менен талкууланган жана 

негизги диний конфессиялардын 

жетекчилерине жөнөтүлгөн; 

- сунуштамаларды колдонгон диний 

уюмдардын саны  

КР ДИМК 

(макулдашуу 

боюнча) 

ЮНФПА 

1.4. Кыргыз Республикасындагы эрте 

никеге туруунун алдын алуу боюнча 

усулдук колдонмону иштеп чыгуу жана 

бекитүү 

 2018 –жылдын 

май айы 

- МУИ, ЖИИ, НБ кызматкерлери 

үчүн эрте никеге туруунун алдын 

алуу боюнча усулдук колдонмо 

иштелип чыккан жана МУИ, ЖИИ 

колдонушу үчүн бекитилген; 

- усулдук колдонмонун тиражы 

чыгарылган 

КР ИИМ  БУУӨП, “Баланын 

укуктарын 

коргоочулар лигасы” 

КФ 

1.5. Кылмыш-жаза кодексинин 155-1 

беренеси боюнча кылмышты иликтөө 

2018-жылдын 

марты  

- Кылмыш-жаза кодексинин 155-1 

беренеси боюнча кылмышты иликтөө 

КР ИИМ  



усулдугун иштеп чыгуу жана бекитүү усулдугу ИИО тергөөчүлөрү 

колдонушу үчүн бекитилген 

1.6. Мектептердин, лицейлердин, 

колледждердин администрацияларына 

Мыйзамды ишке ашыруу боюнча иш-

чараларды өткөрүү жөнүндө нускама 

катты иштеп чыгуу жана бекитүү 

2017-жылдын 

ноябры  

- 14-17 жаштагы балдар үчүн 

Мыйзамга ылайык жоопкерчилик 

жана Мыйзамды ишке ашыруу 

механизмдери маселелерине  

арналган ата-энелер чогулушун, 

класстан тышкаркы иш-чараларды 

өткөрүү туурасында нускама кат 

иштелип чыгып, мектептердин, 

лицейлердин, колледждердин 

администрацияларына жөнөтүлдү.  

КР ББжИМ БУУӨП, “Баланын 

укуктарын 

коргоочулар лигасы” 

КФ 

1.7. Эрте кош бойлуулук жана төрөткө 

медициналык көз салуу боюнча 

клиникалык колдонмону иштеп чыгуу 

жана ишке киргизүү (клиникалык-

психологиялык, медициналы-

социалдык, укуктук аспектилер) 

2018-жылдын 

сентябры 

- эрте кош бойлуулук жана төрөткө 

медициналык көз салуу боюнча 

клиникалык колдонмо (клиникалык-

психологиялык, медициналы-

социалдык, укуктук аспектилер) 

Протоколдордун клиникалык 

колдонмолорунун сапатын баалоо 

боюнча эксперттик кеңеш тарабынан 

иштелип чыгып, бекитилген жана КР 

ССМ буйругу менен ишке 

киргизилген; 

 КР ССМ ЮНФПА,  

«Репродуктивдүү 

ден-соолук боюнча 

альянс”КБ 



- клиникалык колдонмонун тиражы 

чыгарылган 

- клиникалык колдонмо менен КР 

ССМдин сайтында таанышса болот 

1.8. Балдарды зомбулуктан, анын 

ичинде эрте кош бойлуулук менен эрте 

никеге туруудан коргоо стандарттарын 

иштеп чыгуу жана бекитүү 

2018-жылдын 

декабры  

- балдарды зомбулуктан, анын 

ичинде эрте кош бойлуулук менен 

эрте никеге туруудан коргоо 

стандарттары КР ССМ тарабынан 

иштелип чыгып, бекитилген 

КР ССМ  ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА, 

«Репродуктивдүү 

ден-соолук боюнча 

альянс”КБ 

1.9. “2015-жылдын 24-июнундагы №406 

“Кыргыз Республикасынын Социалдык 

өнүгүү министрлигине караштуу 

“Балдар үчүн ишеним телефону” 

Борбору” Мамлекеттик мекемесин түзүү 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Токтомуна толуктоолорду 

жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

Токтомунун долбоорун иштеп чыгуу 

  

 2018-жылдын 

апрели 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн Токтому 

КР ЭСӨМ ЮНИСЕФ 

1.10 «Бирдиктүү түз байланыш” 

туруктуу иштеген кызматы жөнүндө 

Жобону, Кыргыз Республикасынын 

2018-жылдын 

февралы 

- Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтому  

- эрте никеге туруу маселелери 

КР Акыйкатчысы 

(Омбудсмен) 

 

 



шашылыш ыкчам кызматтарынын 

тизмегин бекитүү жана Кыргыз 

Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар 

министрлигине караштуу Кризис 

учурларында башкаруу борборунун 

базасындагы 112-бирдиктүү 

мамлекеттик нөөмөт-диспетчердик 

кызмат ыкчам кызматтарын чакырууну 

камсыздоо тутумун түзүү концепциясын 

жактыруу  жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомунун долбоорун иштеп чыгуу. 

 

боюнча телефон чалуулардын саны; 

- сот адилеттигине жеткен 

адамдардын саны  

1.11. Эрте никеге туруу учурлары 

аныкталгандыгы жөнүндө укук коргоо 

органдарына кабарлоо жана ал 

маалыматты кабыл алуу механизмдерин 

иштеп чыгуу жана бекитүү 

2018-жылдын 

сентябры 

- буйрук 

- башка органдардан укук коргоо 

органдарына кайрадан жөнөтүлгөн 

маалыматтардын саны  

КР ИИМ, КР 

ББжИ, КР ССМ, 

ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча), 

Омбудсмен 

(макулдашуу 

ЮНФПА, БУУӨП 



боюнча) 

1.11.  Кыргыз Республикасындагы 

жаштардын арасындагы эрте никеге 

туруунун алдын алуу боюнча усулдук 

колдонмону иштеп чыгуу жана бекитүү 

2018-жылдын 

сентябры 

- жер-жерлердеги жштар 

комитеттеринин кызматкерлери үчүн 

колдонмо иштелип чыккан; 

- усулдук колдонмонун тиражы 

чыгарылган; 

- Кыргыз Республикасындагы 

жаштардын арасындагы эрте никеге 

туруунун алдын алуу боюнча иш-

чаралардын саны 

КР Өкмөтүнө 

караштуу 

ЖИДТСМА  

ЮНФПА, 

«Репродуктивдүү 

ден-соолук боюнча 

альянс” КБ 

 

 2. Мыйзам аткаруучулардын дараметин арттыруу 

2.1. Министрликтер менен 

ведомстволордун окуу 

программаларына/пландарына Кыргыз 

Республикасындагы никеге 

байланыштуу мыйзамдардын бузулушу 

үчүн жоопкерчиликтин алкагында эрте 

никеге турууга тыюу салуу жана анын 

алдын алуу жаатындагы маселелерди 

иштеп чыгуу жана имплементациялоо. 

2018-жылдын 

сентябры 

- Кыргыз Республикасындагы никеге 

байланыштуу мыйзамдардын 

бузулушу үчүн жоопкерчиликтин 

алкагында эрте никеге турууга тыюу 

салуу жана анын алдын алуу 

жаатындагы маселелер окуу 

программаларына киргизилди 

- министрликтердин 

/ведомстволордун Кыргыз 

Республикасындагы никеге 

байланыштуу мыйзамдардын 

КР Жогорку сотуна 

караштуу Сот 

адилеттиги 

жогорку мектеби 

(макулдашуу 

боюнча) 

- КР ИИМ 

Академиясы  

- жождор 

(макулдашуу 

боюнча) 

ЮНФПА 

ЮНИСЕФ 



бузулушу үчүн жоопкерчиликтин 

алкагында эрте никеге турууга тыюу 

салуу жана анын алдын алуу 

жаатындагы окуу программаларынын 

пландарынын аталышы  

- окуу программаларынын саны  

- КРдеги никеге байланыштуу 

мыйзамдардын бузулушу үчүн 

жоопкерчиликтүү болуу маселелери 

киргизилген программалар боюнча 

окугандардын саны  

2.2. ИИО кызматкерлерин (МУИ, ЖИИ, 

КК, НБ) КРдеги никеге байланыштуу 

мыйзамдардын бузулушу үчүн 

жоопкерчиликтин алкагында эрте 

никеге турууга тыюу салуу жана анын 

алдын алуу жаатындагы маселелерге, 

ошондой эле КР Кылмыш-жаза 

кодексинин 155-1 беренеси боюнча 

кылмыш иштерин иликтөөдөгү 

жоопкерчиликке окутуп-үйрөтүү. 

  

2018-жылдын 

декабры 

- ИИО (МУИ, ЖИИ, НБ, КР Бишкек 

жана Ош шаарларынын, 7 облусунун  

тергөөчүлөрү) 250 кызматкери 

окутуп-үйрөтүүдөн өттү  

 

КР ИИМ  АӨБ/БУУӨП, 

“Демократиялык 

процесстерди 

изилдөө борбору» 

КФ 

2.3. Диний ишмерлерди КРдеги никеге   2018-жылдын - КР Бишкек жана Ош шаарларынын, КР ДИМК ЮНФПА, КР КМДБ 



байланыштуу мыйзамдардын 

бузулушуна  жоопкерчилик тартуу, 

анын ичинде эрте никеге турууга тыюу 

салуу жана анын алдын алуу 

жаатындагы маселелер боюнча окутуп-

үйрөтүү 

 

декабры 7 облусунун 250 дин ишмерлери 

окутуп-үйрөтүүдөн өттү  

 

(макулдашуу 

боюнча) 

 

 

(макулдашуу 

боюнча) 

 

2.4. Жаштар менен өспүрүмдөр үчүн 

эрте никеге туруунун үй-бүлө менен 

балдардын психикалык жана дене-

бойлук (анын ичинде репродуктивдүү 

жана сексуалдык) саламаттыгына 

таасири жөнүндө “теңдеш-теңдешке” 

принциби боюнча тренингдерди өткөрүү 

 

2018-жылдын 

декабры 

- КР 7 облусунун 250 жаш адамдар 

менен өспүрүмдөрү окутуп-

үйрөтүүдөн өттү 

КР ББжИ, КР 

ЖИДТСМА КР 

ЮНФПА, 

«Репродуктивдүү 

ден-соолук боюнча 

альянс” КБ 

2. Калкка мыйзам жана ведомстволук актылар жөнүндө маалымат берүү 

3.1. Калкка Мыйзам жөнүндө маалымат 

берүү боюнча медиа-планды иштеп 

чыгуу жана бекитүү 

 2018-жылдын 

июну 

- Мыйзамды ишке ашыруу боюнча 

медиа-план иштелип чыккан жана 

бекитилген 

КР ММТМ  ЮНФПА/БУУӨП 

3.2. Мыйзам жөнүндө 

медиапродукцияларды даярдоо жана 

бекитүү 

2018-жылдын 

сентябры 

Медиапродукциялардын саны: 

- видеороликтер; 

- анимациялык фильмдер; 

- аудио пьесалар 

КР ММТМ ЮНФПА/БУУӨП 



- маалыматтык плакаттар; 

- маалыматтык 

баракчалар/жабыштыргычтар; 

- маалыматтык 

буклеттер/брошюралар ж.б. 

3.3. КР ЭСӨМ расмий сайтында 

колдонууга сунушталган маалыматтык 

материалдарды жайгаштыруу 

2018-жылдын 

сентябры 

- маалыматтык материалдардын 

тизмеги; 

- маалыматтык материалдардын саны 

 

КР ЭСӨМ ЮНФПА/БУУӨП 

3.4. Мектептерде, колледждерде жана 

лицейлерде 14-17 жаштагы балдар үчүн 

класстан тышкаркы иш-чараларды 

өткөрүү 

2018-жылдын  

декабры 

“Эрте никеге туруу – кылмыш” деген 

темага арналган иш-чаралардын 

саны, анын ичинде:  

 - окуучулардын катышуусу менен 

форум-театрларды өткөрүү; 

- 11-октябрда Кыздардын эл аралык 

күнүн өткөрүү; 

- Зомбулукка каршы 16 күн (25-

ноябрдан – 10-декабрга чейин) эл 

аралык кампаниясынын алкагында 

акцияларды өткөрүү 

КР ББжИМ, ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

Гендердик  

Тематикалык Топ  

3.5. Мектептерде, колледждерде жана 

лицейлерде КР ИИМ, Р ССМ, КР БП, КР 

ДИМК, ЖӨБО, КМДБ өкүлдөрүнүн 

2018-жылдын  

декабры 

- КР ИИМ, Р ССМ, КР БП, КР 

ДИМК, ЖӨБО, КМДБ өкүлдөрүнүн 

жана башка кызыкдар тараптардын  

КР ББжИМ, ЖӨБО 

(маулдашуу 

боюнча) 

БУУӨП 



жана башка кызыкдар тараптардын  

катышуусу менен ата-энелер чогулушун 

өткөрүү 

катышуусу менен өткөрүлгөн ата-

энелер чогулуштарынын саны 

3.6. Диний уюмдардын өкүлдөрүнүн 

катышуусу менен кереге кеңеш өткөрүү 

 2018-жылдын 

декабры  

- 1 – улуттук кереге кеңеш  

 

КР ДИМК 

(макулдашуу 

боюнча) 

КР КМДБ, КЭУ, ЭУ 

(макулдашуу 

боюнча) 

 

Кыскартуулар: 

КР ЖС – Кыргыз Республикасынын Жогорку соту  

КР Өкмөтүнө караштуу ЖИДТСМА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча 

мамлекеттик агенттиги  

КР ДИМК – Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы  

КР БП – Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы  

НБ – нөөмөт бөлүмү 

ЖИИ - Жашы жетелектердин иштери боюнча инспекция  

КР ИИМ  – Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги  

КР ССМ – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги  

КР ММТМ - Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 

КР ББжИМ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги  

КР ЭСӨМ – Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги  

КР ЮМ - Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги   

ЧУА – ченемдик укуктук актылар 

ЖӨБО – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары  

БУУ – Бириккен Улуттар Уюму  



БУУӨП – Кыргыз Республикасындагы БУУ Өнүктүрүү Программасы  

МУИ – милициянын участкалык инспекторлору  

ЮНИСЕФ – БУУнун Балдар Фонду  

ЮНФПА – БУУнун Калк жайгаштыруу Фонду 

 


