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Донордук жардамды берүү үч багытта 
жүзөгө ашырылат:

1. Бюджеттик колдоо 

2. COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу

3. Экономиканы колдоо (маалымат өзүнчө 
жайгаштырылат)
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1. Бюджетти колдоого финансылык жардам1. Бюджетти колдоого финансылык жардам
Жалпы сумма 

408,1 млн $408,1 млн $
Алынган жардам 

291,1 млн $291,1 млн $
Күтүлгөн жардам

116,2 млн $116,2 млн $

Эл аралык валюта 
фонду (ЭВФ)
241,9241,9 млн $ млн $

Евразия турукташтыруу жана 
өнүктүрүү фонду (ЕТӨФ) 

100,0100,0 млн $ млн $

Европа Биримдиги (ЕБ) 
16,216,2 млн $  млн $ (грант)(грант)

Азия өнүктүрүү банкы (АӨБ)
50,050,0 млн $ млн $

I транш
Алынды - 31.03.2020-ж.,
120,8120,8 млн $ (кредит) млн $ (кредит)

II транш
31.05.2020-ж. алынды,
121,1121,1 млн $ (кредит) млн $ (кредит)

Алуу күтүлүүдө
100,0100,0 млн $ (кредит) млн $ (кредит)

Алуу күтүлүүдө
16,216,2 млн $ (грант) млн $ (грант)

I транш
Алынды - 10.06.2020-ж.,

50,0 50,0 млн $ млн $ 
(грант - 25,0 млн $/(грант - 25,0 млн $/
кредит - 25,0 млн $)кредит - 25,0 млн $)
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120,8 120,8 МЛН $МЛН $

ЭВФтен алынган каражаттар 
(31.03.2020 ж.)

Эмгек акыЭмгек акы

4 115,54 115,5 МЛН СОММЛН СОМ

Социалдык Социалдык 
муктаждыктарга төгүмдөрмуктаждыктарга төгүмдөр

498,5498,5 МЛН СОММЛН СОМ

Социалдык камсыздоо Социалдык камсыздоо 
жана калкка социалдык жана калкка социалдык 

жардам боюнча жардам боюнча 
жөлөкпулдар  жөлөкпулдар  

1 102,91 102,9 МЛН СОММЛН СОМ

Теңдештирүүчү Теңдештирүүчү 
трансферттертрансферттер

(ЖӨБОго эмгек акы)  (ЖӨБОго эмгек акы)  
160,8 160,8 МЛН СОММЛН СОМ

ММКФга трансферттерММКФга трансферттер

1 310,01 310,0 МЛН СОММЛН СОМ

Медициналык товарларды Медициналык товарларды 
жана кызматтарды сатып алуужана кызматтарды сатып алуу

106,3 106,3 МЛН СОММЛН СОМ

Стратегиялык запастар Стратегиялык запастар 
(ММРФга дан сатып (ММРФга дан сатып 

алууга)алууга)
240,1 240,1 МЛН СОММЛН СОМ

COVID-19 менен күрөшүү COVID-19 менен күрөшүү 
максатында тамак-аш максатында тамак-аш 
азыктарын сатып алууазыктарын сатып алуу

100,4 100,4 МЛН СОММЛН СОМ

Социалдык фондгоСоциалдык фондго
трансферттер трансферттер 

2 131,3 2 131,3 МЛН СОММЛН СОМ

1.1 ЭВФтин каражаттары (I транш) кайда жумшалды?1.1 ЭВФтин каражаттары (I транш) кайда жумшалды?

9 765,89 765,8 млн соммлн сом/

*ЭВФтин каражаттары (II транш - $121,1 млн.) пайдаланыла элек.*ЭВФтин каражаттары (II транш - $121,1 млн.) пайдаланыла элек. 4



50,0 50,0 МЛН $МЛН $

АӨБдан алынган каражаттар 
(июнь 2020)

Эмгек акы  Эмгек акы  

2 859,02 859,0 МЛН СОММЛН СОМ

Социалдык Социалдык 
муктаждыктарга муктаждыктарга 

төгүмдөр төгүмдөр 
362,2 362,2 МЛН СОММЛН СОМ

Социалдык камсыздоо жанаСоциалдык камсыздоо жана
калкка социалдык жардам калкка социалдык жардам 

боюнча жөлөкпулдарбоюнча жөлөкпулдар
67,667,6 МЛН СОММЛН СОМ

ММКФга ММКФга 
трансферттертрансферттер

455,0455,0 МЛН СОММЛН СОМ

1.2 АӨБнын каражаттары кайда жумшалды?1.2 АӨБнын каражаттары кайда жумшалды?

3 743,83 743,8 млн соммлн сом/
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2. COVID-19дун жайылышын алдын алууга кетчү финансылык жардам

«Жаратылыш кырсыктарынын 
тобокелдигине карата 

туруктуулукту жогорулатуу» долбоору  
9,0 млн. $

(4,5 млн. $ грант/4,5 млн. $ кредит)

COVID-19 19 Чукул долбоор
12,1 млн. $ 

(6,07 млн. $ грант/6,07 млн. $ кредит) 

COVID-19 пандемиясы боюнча 
өзгөчө долбоор 

20,0 млн. $ 
(10,10 млн. $ грант/10,0 млн. $ кредит) 

КРдагы COVID-19 пандемиясынын 
кесепеттери менен күрөшүү 

15,0 млн. $-кредит 

Азия өнүктүрүү банкы

Ислам өнүктүрүү банкы

2. COVID-19дун ж

туру

(4,5

атылыш к
тобокелдиги
улукту жогор

9 0 м
у

сыктарыны
карата

D-19д

т))иттт)т)т)

CCCC 12,15 млн $12,15 млн $

15,0 млн $15,0 млн $

Мед-к жабдуу  - 2,1 млн $
Тез жардам автоунаасы  - 0,7 млн $

ЖКК - 1,0 млн $
Дары-дармектер  - 1,1 млн $

4,8 млн $4,8 млн $

2020-ж. 25-июнунда КР ЖКда 
үч окууда жактырылды. 

Каражаттарды пайдалануу 
2020-ж. 15-июлунан 

тартып башталат. 

Дары-дармектерди, мед-к буюмдарды 
жана ЖККны сатып алуу үчүн 

тендердик жол-жоболор жүргүзүлүүдө.

ез 

Дар

лбоо
лн. $
0,0

бо
н. $

,

ДДДД

Алынган жардам
4,8 млн $4,8 млн $

Күтүлгөн жардам
51,3 млн $51,3 млн $

Дүйнөлүк банк

20,0 млн $20,0 млн $

4,2 млн $4,2 млн $

Жалпы сумма 
56,1 млн $56,1 млн $

Мед-к жабдууларды коюу 
күтүлүүдө  - 2.2 млн $ 

. Тендерди өткөрүү 
күтүлүүдө  - 2,0 млн $

2020-ж. 25-июнунда КР ЖКда 
үч окууда жактырылды. 

Каражаттарды пайдалануу 
2020-ж. 15-июлунан 

тартып башталат. 



2.1 Донорлордун каражаттарын каякка жумшоо пландалууда?

COVID-19 
Чукул долбоор

COVID-19 пандемиясы 
боюнча чукул долбоор

КРдагы COVID-19 
пандемиясынын 

кесепеттери 
менен күрөшүү

Азия өнүктүрүү банкы

Ислам өнүктүрүү банкы

Дүйнөлүк банк

12,15 млн $

20,0 млн $

15,0 млн $

Медициналык жабдуу 4,4 млн $
Дары-дармектер жана реагенттер            1,6 млн $
Дезинфекциялоочу каражаттар              0,09 млн $
Жекече коргонуу каражаттары 2,9 млн $
Тез жардам автоунаалары 1,6 млн $
Оорукана керебеттерин кеңейтүү ж-а
жеке лабораторияларды ишке тартуу      1,6 млн $

Медициналык жабдуу                          4,85 млн $
Тесттер 2,7 млн $
Жекече коргонуу каражаттары             3,1 млн $
Реанимобилдер 3,6 млн $
Башкалар          0,76 млн $

ММед-к жабдуу жана 
реанимобилдер 16,8 млн $

Көзгө көрүнбөгөн чыгымдар                 0,8 млн $

COVID-19 менен ооруган бейтаптар үчүн 8 
аймактык оорукананы кайра жабдуу  2,0 млн $

Долбоорду башкаруу 0,4 млн $

 Донорлор Долбоордун аталышы Сумма Иш-чаралар

еагенттер   
жаттартар 
агенттер 

Д

М
обилдер  момобилдермобилдер   обилдер

Жекече коргонуу каражаттары
Лабораториялык материалдар
Тез жардам автоунаалары
Интенсивдүү терапия үчүн жабдуу
Медициналык жабдуу
Башкалар

4,0 млн $
2,0 млн $
0,5 млн $
9,0 млн $
1,0 млн $
0,37 млн $
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Республикалык бюджеттин коронавирус 
менен байланышкан чыгымдары

3,8
МЛРД СОМ

Министрликтердин
учурдагы бюджети 

974,0974,0 млн сом

Мамлекеттик
бюджеттик резерв 

933,6933,6 млн сом

Өзгөчө 
кырдаалдар

үчүн эсеп 
100,0 млн со

Оорунун очогунда иштеп жаткан
медицина кызматкерлерине 

компенсациялык төлөмдөр жана
күч түзүмдөрүнүн 
кызматкерлерине
кошумча акылар

1233,31233,3 млн сом

Бюджеттен 
кошумча 
чыгымдар

628,8628,8 млн

Сарпталды
1,8 млрд сом

Пландалууда
2,0 млрд сом

Бардыгы 
3,8 млрд сом

Респ
м

Сарпталд
1,8 млрд 

спублик
менен

ом

н сом

0,0

згөчө 
даалдар
н эсеп 

ом
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Республикалык бюджеттен (2020-жылдын июль айынын аягына чейин) Республикалык бюджеттен (2020-жылдын июль айынын аягына чейин) 
2,0 млрд. сом жумшоо пландалууда2,0 млрд. сом жумшоо пландалууда

Мамлекеттик Мамлекеттик 
материалдык материалдык 

резервдер фондурезервдер фонду
169,4 169,4 МЛН СОММЛН СОМ

Тышкы иштер Тышкы иштер 
министрлигиминистрлиги

31,1 31,1 МЛН СОММЛН СОМ

ӨК ж-а ӨА мезгилинде оор ӨК ж-а ӨА мезгилинде оор 
кырдаалда калгандарды кырдаалда калгандарды 

тамак-аш азыктары менен тамак-аш азыктары менен 
камсыздоо боюнча иш-чараларкамсыздоо боюнча иш-чаралар

59,659,6 МЛН СОММЛН СОМ

Өзгөчө кырдаалга Өзгөчө кырдаалга 
байланыштуу бюджетте байланыштуу бюджетте 

(ӨКМ)(ӨКМ)
52,952,9 МЛН СОММЛН СОМ

767,3767,3 МЛН СОМ*МЛН СОМ*

Саламаттык сактоо Саламаттык сактоо 
системасынын кызматкерлерине системасынын кызматкерлерине 

компенсациялык төлөмдөр компенсациялык төлөмдөр 

Эпидемиологиялык фондЭпидемиологиялык фонд
93,093,0 МЛН СОММЛН СОМ

КР СаламаттыкКР Саламаттык
 сактоо министрлиги сактоо министрлиги

285,0285,0 МЛН СОММЛН СОМ

ПЦР тесттери  (131,1 млн сом)ПЦР тесттери  (131,1 млн сом)
ЖКК, чыгымдык материал ЖКК, чыгымдык материал 

(105,7 млн сом)(105,7 млн сом)

Укук коргоо органдары Укук коргоо органдары 
жана күч түзүмдөрүжана күч түзүмдөрү

466,0 466,0 МЛН СОММЛН СОМ

ИИМдин, куралдуу күчтөрдүн 
жана башка аскердик 

түзүлмөлөрдүн 
кызматкерлерине ӨА 

шарттарында кошумча акы 

1,7 1,7 МЛН СОММЛН СОМУчурдагы бюджет

487,6487,6 МЛН СОММЛН СОМ

467,7467,7 МЛН СОММЛН СОМ

*Июндун аягына чейин медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөмдөргө 109,6 млн. сом бөлүү пландалууда. *Июндун аягына чейин медицина кызматкерлерине компенсациялык төлөмдөргө 109,6 млн. сом бөлүү пландалууда. 
Калган 657,7 млн. сом 2020-жылдын аягына чейин төлөнүп берилет.  Калган 657,7 млн. сом 2020-жылдын аягына чейин төлөнүп берилет.  
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1,81,8
МЛРД СОММЛРД СОМ

РЕСПУБЛИКАЛЫК 
БЮДЖЕТ 
ПАЙДАЛАНЫЛДЫ

КР Саламаттык сактооКР Саламаттык сактоо
министрлигиминистрлиги

141,3141,3 МЛН СОММЛН СОМ

КРӨ караштуу ММКФ КРӨ караштуу ММКФ 
585,5585,5 МЛН СОММЛН СОМ

Ветеринания жана Ветеринания жана 
фитосанитария боюнчафитосанитария боюнча

мамлекеттик инспекция мамлекеттик инспекция 
3,13,1 МЛН СОММЛН СОМ

7 областтын Ыйгарым7 областтын Ыйгарым
укуктуу өкүлдөрүнүнукуктуу өкүлдөрүнүн

аппараттары (40 РМА)аппараттары (40 РМА)
27,7 27,7 МЛН СОММЛН СОМ

Өзгөчө кырдаалдарӨзгөчө кырдаалдар
үчүн эсеп (ӨКМ)үчүн эсеп (ӨКМ)

154,4154,4 МЛН СОММЛН СОМ

Тышкы иштерТышкы иштер
министрлигиминистрлиги

42,2 42,2 МЛН СОММЛН СОМ

ММРФММРФ

669,8 669,8 МЛН СОММЛН СОМ

Транспорт жана Транспорт жана 
жолдор министрлигижолдор министрлиги

0,9 0,9 МЛН СОММЛН СОМ

Күч түзүмдөрүКүч түзүмдөрү
98,1 98,1 МЛН СОММЛН СОМ

ӨК жана ӨА мезгилинде оорӨК жана ӨА мезгилинде оор
кырдаалда калган адамдарды кырдаалда калган адамдарды 

тамак-аш азыктары менен тамак-аш азыктары менен 
камсыздоо боюнча иш-чараларкамсыздоо боюнча иш-чаралар

140,4140,4 МЛН СОММЛН СОМ

Донордук жардамды алганга чейин жүргүзүлгөн 
республикалык бюджеттин чыгымдары тууралуу
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