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Саламаттыкты сактоо тармагы үчүн
жетиштүү каржылоону камсыз кылуу

Саламаттыкты сактоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик

саясатындагы эң жогорку приоритет болуп саналат, ал 

муктаждыктарга өлкөнүн мамлекеттик бюджетинин олуттуу бөлүгү

багытталат.

Мамлекет Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына ден-соолукту 
коргоо укугуна социалдык тейлөөнүн түрлөрү боюнча социалдык 
кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик тутумундагы негизги 
социалдык тейлөөлөргө укукту кепилдейт.
Бирок саламаттыкты сактоо жыл сайын республикалык бюджеттен
10-12% га толук каржыланбайт жана каражат билим берүүгө
караганда 2 эсе аз бөлүнөт.



Кыргыз Республикасынын социалдык саясаты

Социалдык чөйрө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатындагы эң приоритеттүү багыт болуп саналат, анын
муктаждыктары үчүн өлкөнүн мамлекеттик бюджетинин олуттуу бөлүгү багытталат.

* «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы»«2019-жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети боюнча жана 2020-2021-жылдарга 
болжолу»

Мамлекет Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн негизги
түрлөрү боюнча социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик тутумундагы социалдык кызмат
көрсөтүүлөргө укукту кепилдейт
Бирок саламаттыкты сактоо жыл сайын республикалык бюджеттен 10-12% га каржыланбайт жана
каражат билим берүүгө караганда 2 эсе аз бөлүнөт.



На душу населения

2 947 сом

42,4 $

Государственные расходы на здравоохранение на 2019 год 

2019-жылга саламаттыкты сактоого болгон мамлекеттик чыгымдар

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук статистика комитетинин 

маалыматы боюнча

2019-жылдын 1-январына карата 
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2019-2030-жылдарга "Дени сак адам - бакубат эл" MH программасы

Бюджет -5,1 млрд

Мүмкүн болгон ырастоо

2,9 млрд сом (56,9%)

Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2020-жылга бюджеттин долбоору боюнча
келишпестиктеринин протоколу

Кошумча муктаждык 1.343.3 миллиард сом

(эмчек рагы, химиотерапия, иммуносупрессанттар, гипогликемиялык, кургак
учукка каршы, ооруну басаңдатуучу жана башка дарылар)

2019 - 1,231,6 миллиард сом талап

Бекитилген - 40 миллион сом? !!!

четке кагылды - 1,191,6 миллиард сом

Өкмөттүн ВИЧке каршы аракеттенүү программасы 2017 - 2021-жылдар

Бекитилген $ 48,67 млн сом иш жүзүндө ырасталды - $ 33,10 млн сом

Тартыштык - 33%

ГСЗ программасынын зарылдыгы - 12 млн сом



2020-2021-жылдары РБдан Саламаттыкты сактоо министрлигине жана ММК 
фондуна бөлүнгөн каражаттардын өзгөрүшү

Аталышы

Бекитилген. 

2020-жылга 

бюджет

Такталган. 

2020-жылдын 

бюджети

(июнь)

Долбоор

тактал. 2020-

жылдын 

бюджети

(ноябрь

2021-жылга 

карата 

бюджеттин

долбоору

Республикалык бюджеттен

Саламаттыкты сактоо

министрлигинин жана ММК 

фондунун жалпы чыгымдары

15 571 858,2 18 023 701,8 21 197 306,0 16 828 195,4

Кыргыз Республикасынын

Саламаттыкты сактоо министрлиги
4 455 516,5 6 553 004,7 7 963 388,2 5 636 853,7

Анын ичинде:

Кыргыз Республикасынын Саламаттык

сактоо министрлиги (аппарат)
58 573,0 64 304,7 64 759,6 53 573,9

Кыргыз Республикасынын Саламаттык

сактоо министрлиги (ведомстволорго

караштуулук)

3 767 333,7 4 179 025,7 5 353 091,3 3 967 033,6

Кыргыз Республикасынын Саламаттык

сактоо министрлиги (эпидемияга каршы 50 000,0 464 383,4



2020-2021-жылдары Республикалык бюджеттен Саламаттыкты сактоо
министрлигине жана ММК фондуна бөлүнгөн каражаттын өзгөрүү
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2020-2021-жылдары Республикалык бюжеттен Саламаттыкты сактоо министрлигине
жана ММК фондуна бөлүнгөн каражаттын өзгөрүшүнүн себептери

Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2021-жылга бюджети 5 636,8 миллион сом суммасында

пландаштырылган, бул 2020-жылдын бекитилген бюджетинен 1 181,3 миллион сомго көп, ошол эле

учурда 2020-жылдын такталган бюджетинен 916,1 миллион сомго аз (июнь) жана Каржы министрлиги

тарабынан ушул жылдын ноябрь айында иштелип чыккан 2020-жылга такталган бюджеттин

долбоорунан 2 326,5 миллион сомго аз.

2020-жылдын бюджетине сунушталган ноябрь айында боло турган өзгөртүүлөр менен 2021-жылдын

бюджетинин долбоорун талдоодо төмөнкүлөрдү аныктоого болот:

мамлекеттик инвестицияларга чыгымдарды 858,0 миллион сомго жана товарларды жана кызматтарды

сатып алууга жана пайдаланууга 1008,7 миллион сомго кыскартуу;

эпидемияга каршы күрөшүү боюнча иш-чараларга чыгымдар каралган эмес (2020-жылы социалдык

камсыздандыруу боюнча жөлөк пулдар - 228,8 млн. сом жана товарларды жана кызматтарды сатып

алууга жана пайдаланууга кеткен чыгымдар - 235,6 млн. сом каралган).



Обеспечение достаточного финансирования
сектора здравоохранения

Минимальный дефицит бюджетных средств по Министерству 

здравоохранения на 2021 год составляет порядка 1 050,0 млн. сом. Средств не 

хватает на:

1. лекарственные средства для предотвращения отторжения 

органов у больных

2. перенесших трансплантацию

3. расходные материалы ФВТ

4. химиопрепараты для онкобольных детей

5. лекарства от рака молочной железы

6. … многое другое.

Нельзя снижать уровень финансирования в разрезе нозологий, если это ведет 

к ухудшению ситуации



Программы профилактики
Необходима приоритезация программ профилактики в секторе 

здравоохранения. В будущем это позволит сократить расходы на лечение, в 

связи со снижением заболеваемости. То, что не получил здрав, отразится на 

соцзащите: ранняя диагностика, выявление

Примеры:

• Гемодиализ - ресурсоемкая процедура. Нужно постепенно

переключать внимание на лечение сахарного диабета.

• Онкология - вновь выявляется 6 тыс. в год, из них 60% умирают в

первый год, 40 % - находятся до двух лет на инвалидности, потом -

умирают. Раннее выявление и профилактика позволяют снизить долю

инвалидиации людей и сохраняет жизни. Минимальная потребность:

130 млн. сомов на женскую онкологию и 30 млн. - на детей.

Нужно расширить участие местных бюджетов в программах здравоохранения 

– в профилактике.



Выполнение взятых обязательств перед 
донорами

Одно из ключевых условий донороской помощи Кыргызстану –
софинансирование их программ из республиканского бюджета и постепенный 
рост расходов бюджета на поддерживаемые нозологии

Пример:

Программа помощи Глобального фонда обусловлена национальным 
софинансированием в размере 30 млн. сомов в год на ВИЧ и 90 млн. сом в  
год – на туберкулез.



Чыгымдардын натыйжалуулугун
жогорулатуу

Бардык тармактар боюнча чыгымдарды үнөмдөө мүмкүнчүлүгү бар. 

Саламаттык сактоонун артыкчылыгын эске алуу менен, топтолгон

каражаттарды саламаттык сактоо секторуна кайра бөлүштүрүү механизмдерин

киргизүү керек

Ушул эле мүмкүнчүлүктөр сектордун ичинде дагы бар. Тармакта кырдаал

жакшырган шартта, ушул потенциалды колдонуу зарыл.

Мындай чаралар сектордун натыйжалуулук көрсөткүчтөрүнүн

аткарылышынын сапатын контролдоо менен коштолушу керек.



Башка сунуштар

• Каржылоонун болжолдуу болушун, бюджеттик каражаттарды пайдалануунун

ачыктыгын жана отчеттуулугун, ар бир саламаттык сактоо уюмуна чейин камсыз кылуу;

• Мамлекеттик жана муниципалдык социалдык тапшырык механизмдерин кеңейтүү;

• Онкологиялык жардамды, айрыкча педиатрдык онкологияны каржылоону этап-этабы
менен көбөйтүүнү карап көрөлү;

• Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана ММК фондунун социалдык маанилүү
оорулардын деңгээлин (ЖИКС / АИВ, кургак учук, паллиативдик жардам, онкологиялык
жардам, психикалык саламаттык жана башка) контролдоо жана төмөндөтүү боюнча
чыгымдарын, анын ичинде саламаттыкты сактоодо мамлекеттик жана муниципалдык
социалдык заказ механизмин киргизүү жолу менен кылдат приоритеттөөнү жүргүзүү;

• Программалык бюджеттин структурасында толук маалымат берүүнү камсыздоо (АИВ / 

ЖИКС, кургак учук, онкология ж.б.);

• Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү прейскурантын түзүү, анда ар бир

жаран эмненин акы менен берилерин жана Мамлекеттик кепилдиктер программасында

эмнелер камтылгандыгын билип алат;



Башка сунуштар

• Оорунун түрлөрү боюнча чыгымдарды эсептөө ыкмаларын иштеп чыгуу жана

нозология боюнча дарыланган учурлардын наркын эсептөө;

• Электрондук саламаттыкты киргизүү процессин тездетүү;

• Бюджеттик жылдын аягында бюджеттик чыгымдарды алдын-ала болжолдоону жана

сектордогу каражаттарды сактоону камсыз кылуу максатында дары-дармектерди

борборлоштурулган сатып алуунун функцияларын Саламаттыкты сактоо

министрлигинен ММК фондуна өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу;

• ММКФ калкты милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен камтууну кеңейтүү

боюнча ишти күчөтүү;

• Иш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин эсебинен милдеттүү медициналык

камсыздандыруу боюнча чегерүүлөрдүн көлөмүн акырындык менен көбөйтүү

механизмин иштеп чыгуу;



Каржылоо боюнча сунуштар:

• 2021-жылы пандемияга каршы күрөшүү үчүн каражат бөлүп берүү;

• Ар бир саламаттык сактоо уюмуна чейин каржылоонун болжолдуу болушун, бюджеттик каражаттарды

пайдалануунун ачыктыгын жана отчеттуулугун камсыз кылуу;

• Саламаттыкты сактоодо профилактикалык иш-чараларды каржылоону киргизүү жана үзгүлтүксүз кеңейтүү;

• Саламаттыкты сактоо тармагындагы чыгымдардын азайышына жол бербөө;

• Калктын деңгээлинде, анын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык социалдык заказдар аркылуу

профилактикалык кызматтарды каржылоонун механизмдерин, стандарттарын иштеп чыгуу жана киргизүү;

• Онкологиялык жардамды, айрыкча педиатрдык онкологияны каржылоону этап-этабы менен көбөйтүүнү

карап көрөлү;

• Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана ММК фондунун социалдык маанилүү оорулардын деңгээлин

(ЖИКС / АИВ, кургак учук, паллиативдик жардам, онкологиялык жардам, психикалык саламаттык жана

башка) контролдоо жана төмөндөтүү боюнча чыгымдарын, анын ичинде саламаттыкты сактоодо

мамлекеттик жана муниципалдык социалдык заказ механизмин киргизүү жолу менен кылдат

приоритеттөөнү жүргүзүү;

• Программалык бюджеттин структурасында толук маалымат берүүнү камсыздоо (АИВ /   ЖИКС, кургак

учук, онкология ж.б.);



Саламаттык сактоо министрлиги жана ММК фонду үчүн саясий сунуштар:

• Жалпы калк үчүн алдын алуу иш-чараларын өз убагында өткөрүү боюнча чараларды көрүү;

• Калкка профилактикалык иш-чаралардын артыкчылыктары жөнүндө маалымат берүү;

• Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү прейскурантын түзүү, анда ар бир жаран эмненин акы

менен берилерин жана Мамлекеттик кепилдиктер программасында эмнелер камтылгандыгын билип алат;

• Саламаттык сактоо секторун реформалоону аягына чыгаруу жана инфраструктуралык каржылоодон

натыйжалуулукка негизделген кызмат көрсөтүүлөрдү каржылоого өтүү (мисалы, ПМСП деңгээлинде

дарыгерлерге кайрылуулардын санынан);

• Оорунун түрлөрү боюнча чыгымдарды эсептөө ыкмаларын иштеп чыгуу жана нозология боюнча

дарыланган учурлардын наркын эсептөө;

• Мамлекеттик жана жеке медициналык уюмдардын Бирдиктүү төлөөчү тутумуна медициналык жана башка

кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөр катары катышуусу үчүн бирдей шарттарды киргизүү;

• Электрондук саламаттыкты киргизүү процессин тездетүү;

• Жылдын аягында бюджеттик чыгымдарды алдын-ала болжолдоону жана сектордогу каражаттарды сактоону

камсыз кылуу максатында дары-дармектерди борборлоштурулган сатып алуунун функцияларын

Саламаттыкты сактоо министрлигинен ММК фондуна өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу;

• ММКФ калкты милдеттүү медициналык камсыздандыруу менен камтууну кеңейтүү боюнча ишти күчөтүү;

• Иш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин эсебинен милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча

чегерүүлөрдүн көлөмүн акырындык менен көбөйтүү механизмин иштеп чыгуу;

• ММК фондусуна жана Социалдык фондго чегерүүлөрдүн үлүшүн ММК Фондунун үлүшүн көбөйтүү

максатында бөлүштүрүүнү кайра карап чыгуу.




