
Бул учурда үйдөгү  бодо мал шарттуу түрдө төмөндө-
гүдөй кой-эчкинин санына  бөлүнүп аныкталат:

- 1 уй – 6  кой-эчки 
- 1 тууй элек кунаажын – 4 кой-эчки 
- 1 ургаачы торпок – 2,5 кой-эчки
- бука – 8 кой-эчки 
- өгүз – 6 кой-эчки
- жылкы – 7 кой-эчки 

 Эгерде үй-бүлөдө жан башына эсептегенде 4 кой-эч-
киден ашса, жөлөкпул чектелбейт.

 Үй-бүлөдө  бир же андан көп узакка пайдаланылуучу 
товар болсо, үй-бүлө жөлөкпул алууга укуксуз.

Буга эмнелер кирет:
1) Чыккан жылын эске алганда 20 жылдан кем пай-

даланылган жеңил автоунаалар, ошондой эле, чы-
ккан жылын эсепке алганда 20 жылдан ашык пай-
даланылган жана кыймылдаткычы 2 же андан көп 
көлөмдөгү жеңил автоунаалар;

2) айыл чарба техникасы (трактор, комбайн);
3) жүк ташуучу унаа;
4) кичи автобус.

Пенсия менен камсыз кылуу чөйрөсүндөгү
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына
ылайык чектелген пенсия жалпы кирешени

аныктоодо эсепке алынбайт.

 жалпы кирешени аныктоодо эсепке алына турган 
үй-бүлө мүчөлөрүнө атасы, энеси, өгөй атасы, өгөй 
энеси, алардын бир туугандары, багып алган жана 
көзөмөлдүккө алынган балдар, бирге жашап, жалпы 
чарбачылык кылган ата-энелери (чоң эне, чоң ата), ч 
огуу жашап турушкан өгөй балдары жана кыздары да 
эсепке алынат.

 үй-бүлөнүн жан башына эсептелген жалпы кире-
шесин аныктоо үчүн, үй-бүлөнүн жөлөкпул алуу 
үчүн кайрылган мезгилге чейинки үч айлык жал-
пы кирешесин үчкө бөлүп,  алынган санды үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн санына жараша бөлөбүз.

 

Буклет «Ички жана иштеп жаткан мигранттардын балда-
рынын жашап турган жери жана алардын муктаждыктарына 
жараша негизги кызматтардан пайдалануусун камсыз кылууга 
көмөк көргөзүү» аттуу долбоордун алкагында «FSDS» (Турук-
туу өнүгүүнүн сунуштары) коомдук фондунун каражаттык кол-
доосу менен чыгарылды.

Буклеттеги маалымат «Балдарды Коргоо Борбору» жана 
«КРдагы балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын алга 
жылдыруу боюнча КЭУдын ассоциациясынын» жоопкерчили-
гинде болуп, «FSDS» (Туруктуу өнүгүүнүн сунуштары) коомдук 
фондунун пикирин билдирбейт.

«Үй-бүлөгө көмөк» жөлөкпулун чектөө жана төлөп берүү 
боюнча кызыктырган бардык суроолор боюнча төмөндөгүлөр-
гө кайрылыңыздар: 

 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлигинин коомдук кабылдамасы, тел.: 66-01-07;

 Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлигинин  www.mlsp.gov.kg маалыматтык сайты.

Аз камсыз болгон
үй-бүлөлөрдөгү балдарга жөлөк пул 

алуунун жол-жобосу



«Үй-бүлөгө көмөк» жөлөкпулун алууга
кимдер укуктуу

 «Үй-бүлөгө көмөк»  жөлөкпулу 16 жашка чейинки 
балдары бар жана жалпы кирешеси үй-бүлөнүн ар 
бир мүчөсүнө бөлгөндө кепилденген эң төмөнкү ки-
решенин өлчөмүнөн ашпаган үй-бүлөлөргө берилет. 
Бүгүнкү күндө кепилденген эң төмөнкү киреше үй-
бүлөнүн ар бир мүчөсүнө 900 сом өлчөмүндө белги-
ленген.

 Эгерде бир үйдө өз-өзүнчө бюджети бар бир нече үй-
бүлө жашаса, алардын ар бирине жөлөкпул өзүнчө 
чектелет.

 

Жөлөкпул алуу үчүн кайда кайрылуу керек

 Жөлөкпул алуу үчүн өзүңөр азыр жашап турган жер-
деги   райондук социалдык өнүгүү башкармалыгына 
(СӨБ) кайрыласыз. Ал жерде туруктуу каттооңуз бар-
бы же убактылуу жашайсызбы, эч кандай айырмасы 
жок.

 Жөлөкпул чектөө өтүнүч арызы менен балдардын 
ата-энелеринин бири же балдар менен бирге жашап 
жаткан  камкорчусу же алардын атынан ишеним каты 
бар  адам  кайрылат. 

 СӨБгө кайрылган адамга ал жерден жөлөкпул алуу, 
ал үчүн зарыл болгон  документтер тууралуу  кеңири 
кеңеш берилет. Кеңеш берүү учурунда бул тууралуу 
каттоо журналына  каттоого алышат.

Жөлөкпул алуу үчүн кандай документтер
керек болот

1) Арыз берген адамдын паспорту;
2) балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү;
3) жашап турган жериңерден үй-бүлө мүчөлөрү туура-

луу  аныктама;
4) үй-бүлөнүн жалпы кирешеси тууралуу маалымат;
5) нике тууралу күбөлүк.

Мындан сырткары сиздин жашоо шартыңызга жара-
ша ар кандай башка маалыматтарды талап кылуулары 
мүмкүн: 

1) Эгерде кайрылман болсоңуз – кайрылмандын 
күбөлүгүн;

2) Камкорчусу кайрылган учурда, анын балага камкор-
чу катары дайындалышы тууралуу соттун чечими;

3) Ишенимдүү адам кайрылган учурда – ишеним кат-
тын өзү;

4) Балдардын күбөлүгүндөгү маалыматтар менен арыз 
берүүчүнүн маалыматтарынын ортосунда айырма 
болсо, никенин бузулушу тууралуу күбөлүк же ал 
тууралуу актынын көчүрмөсү;

5) Жөлөкпул алуучу аны банк аркылуу алам десе, бан-
ктык эсеби;

6) Эгерде жөлөкпул алуу үчүн жалгыз бой эне статусу 
бар эне кайрылса, ал тууралуу расмий 9 формасын-
дагы аныктама; 

7) Жумушсуз болсо, ал тууралуу аныктама (пенсияда-
гылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардан сы-
рткары);

8) Үй-бүлөдө майып адамдар болсо, ал тууралуу меди-
ко-социалдык эксперттик комиссиядан (МСЭК) анык-
тама; 

9) Жубайы каза болгон жана 16 жашка чейинки балда-
ры бар адам жөлөкпул алуу үчүн кайрылган учурда, 
жубайынын  каза болгондугу тууралуу күбөлүгү, же 
ал жок болгон учурда, каза болгондугу тууралуу ак-
тынын көчүрмөсү талап кылынат;

10)  Үлүш жери же үй алдындагы  жер аянтчасы  болгон 
учурда ал жер аянтынын өлчөмү жана жердин сапа-
ты тууралуу аныктама;

11) Үйдөгү малдын түрү жана саны тууралуу маалымат;
12) Жеңил автоунаа болсо, анын чыгарылган жылы жана  

кыймылдаткычтын көлөмү тууралуу маалымат; айыл 
чарба техникасы болсо, ал тууралуу маалымат;

13) Эмгекке жарамдуу үй-бүлө мүчөлөрү эч жерде иште-
бесе жана жумушсуз деген статусу аныкталбаган 
учурда, салык органдарына каттоосу бар же жок де-
ген аныктама;

14) Алимент алса, ал тууралуу аныктама;
15) Ата-энеси  абакта болсо, ал тууралуу аныктама.

Жөлөкпул чектөөнүн убакыт чеги

 Сиз  жөлөкпул алуу үчүн талап кылынган документ-
терди тапшырган күндөн тартып, 20 жумушчу күнү 
ичинде СӨБ  адиси сиздин үйүңүзгө барышы ке-
рек. Бул тууралуу ал сизге так убактысын айтып ал-
дын ала эскертет. Ал эми текшерүү учурунда үйдө 
үй-бүлөдөгү улуу адамдардын бири болушу керек.

 СӨБ адиси үйгө келгенден кийин 3 жумушчу күнү 
ичинде жөлөкпул чектөө же чектебөө тууралуу чечим 
кабыл алынып, ал тууралуу 5 күн ичинде сизге маа-
лымат берилиши керек.

 Сизге жөлөкпул  чектелип, аны ала баштагандан 
тартып СӨБ сизди жөлөкпул алуучулардын тизмеси-
не киргизип, коомдук жайларга (айыл өкмөтү, ФАП-
тарда) СӨБдүн өзүндө жана Социалдык өнүктүрүү 
жана эмгек министрлигинин   сайтында жарыялоого 
укуктуу.

Үй-бүлөнүн кирешесин эсептөөдө кирешенин
кайсы түрлөрү эсепке алынат

 Жарандардын  негизги иштеген, кызмат өтөгөн жана 
окуган жеринен тапкан кирешеси.

 Жарандардын негизги эмес иштеген жеринен тапкан 
кирешеси.

 Жарандардын экономикалык ишмердүүлүктөн тап-
кан кирешеси.

 Жарандардын дыйкан чарба жана башка айыл чарба 
бирикмелеринен тапкан жана жерден жана малдан 
тапкан кирешелери.

 Үйдө мал баккан учурларда жөлөкпулга болгон мук-
таждык үйдөгү малдын саны жараша аныкталат:

1) кой-эчки,
2) уйлар,
3) сыңар уй, бука, өгүз – 1 жаштан өйдө,
4) жылкы.


