
КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2014 жылга болгон отчету 

 

1 
 

Мазмуну 

1. ЖЕТЕКЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ, СТРУКТУРАСЫ ЖАНА СТРУКТУРАЛЫК ТҮЗҮЛҮШТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ 
МААЛЫМАТТАР ........................................................................................................................... 2 

2. КТРКНЫН БАЙКООЧУ КЕҢЕШИНИН ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗИ ............................................... 4 
КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан Корпорациянын Менеджментинин дарегине 2014-

жылда берилген унуштоолордун, протоколдук тапшырмалардын жана чечимдердин 

тизмеги ........................................................................................................................................ 5 

Байкоочу кеңештин мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенишүүсү. ........................ 7 

Корпорациянын Башкы директорунун отчетторун карап чыгуу. ............................................. 8 

3. КТРКНЫН 2014-ЖЫЛДАГЫ ИШМЕРДИГИ .................................................................................. 9 
КТРКнын редакциялык саясаты: аудиторияны сапаттуу жана ар түрдүү маалымат менен 

камсыздоо. Редакциялык саясаттын ченемдеринин сакталуусу боюнча чаралар .............. 10 

Коомдук телекөрсөтүүнү популярдаштыруу боюнча ишмердик жана телекөрүүчүлөр 

менен кайтарым байланышты өнүктүрүү................................................................................ 11 

4. 2014-ЖЫЛДАГЫ БЕРҮҮЛӨР СЕТКАСЫ:...................................................................................... 13 
5. ТЕХНИКАЛЫК МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО: САНАРИПТИК БЕРҮҮГӨ ӨТҮҮ ҮЧҮН ДАЯРДЫК ..................... 15 

 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2014 жылга болгон отчету 

 

2 
 

1. ЖЕТЕКЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ, СТРУКТУРАСЫ ЖАНА СТРУКТУРАЛЫК 
ТҮЗҮЛҮШТӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР 

 
2011-жылдын 18-ноябрында кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзам, анын коомдук телерадиоберүү уюму катары 
корпорациянын юридикалык макамын, корпорациянын максататрын жана милдеттерин, анын 
укуктарын жана милдеттенмелерин, ошондой эле структурасын жана башкаруу органдарын аныктап 
турат. 

 
Аракеттеги «КТРК жөнүндө» мыйзамы жана «КТРКнын Уставына» ылайык, КР Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясынын башкаруу органдарына төмөнкүлөр кирет: 
 

 башкаруунун жогорку органы болуп саналган Байкоочу кеңеш; 

 аткаруу органы болуп эсептелген Башкы директор. 
 

КТРКнын Байкоочу кеңеши бүткүл коомдун кызыкчылыктарын билдирет жана коомдук 
берүүлөрдүн принциптерин сактоонун кепили болуп саналат. «Кыргыз Республикасынын Коомдук 
телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамда Байкоочу кеңешти калыптандыруу принциптери 
айкын жана так жазылган. 

 
Байкоочу кеңешпарламенттен, президенттен жана жарандык коомдон бирдей сандарда 

алынган 15 адамдан турат. Ошондой болсо дагы, Байкоочу кеңештин бардык мүчөлөрү, алар ким 
тарабынан сунушталганынан көз карандысыз, окуу жана илимий мекемелерден, коомдук жана башка 
коммерциялык эмес уюмдардан гана көрсөтүлгөн адамдардан болууга тийиш. 

 
 
КТРК БКнын төрагасы: Сатаров Абды Абдувалиевич. 2015-жылдын 12-февралында КРТКнын БК 

Регламентине ылайык 1 жылга шайланган. 
Отчеттук мезгил ичинде БКнын төрагасы болуп Карыпбеков Илим Майрамбекович эсептелген.  
 
КТРК БКнын жооптуу катчысы: Мыктыбек Арстанбек - 2013-жылдын 13-ноябрында шайланган. 
 
КТРКнын Байкоочу кеңешинин курамы: 

1. Абдырахманова Ирина 2013-жылдын 12-сентябрында шайланган 

2. Асылбашев Калыйбек  2013-жылдын 12-сентябрында шайланган  

3. Бакашева Жылдыз  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 

4. Бекманбетов Фархад  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган  

5. Гончаров Вячеслав  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган  

6. Жаманбаева Тамара  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган  

7. Карыпбеков Илим  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган  

8. Мукамбетов Сабырбек 2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 

9. Мыктыбек Арстанбек  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 

10. Өзүбекова Женишгүл  2013-жылдын 13-мартында шайланган 

11. Омурканов Анатай  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 

12. Сатаров Абды   2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 

13. Тынчтык Чоротегин  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 

14. Шестаков Игорь  2012-жылдын 18-апрелинде шайланган 
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 Корпорациянын Менеджменти: 

Байкоочу кеңештин башкы функцияларынын бири болуп, аткаруучу органы болуп саналган 
жана КТРКнын каналдарынын сапаттык мазмуну үчүн жоопкерчилик тарта турган Башкы директорду 
дайындоо жана кызматынан бошотуу эсептелет. 

 
Башкы директор аткаруучу органды билдирип турат жана Кеңеш тарабынан 4 жылга 

шайланып, Кеңешке отчет берип турууга милдеттүү болот. 
 

Отчеттук жыл ичинде январь айынан июль айына чейин башкы директордун постун ээлеген– 
Оторбаев Кубат Табылдиевич болгон. 

 
2014-жылдын июлунан тартып жылдын акырына чейин башкы директордун милдетин аткаруучу, 

кийинчерээк башкы директор постун – Жумагулов Султан ээлеген. 
 

Башкы директор Кеңешке сунуштоо боюнча өзүнүн орун басарларын дайындайт жана 
кызматынан бошотот. Башкы директор корпорациянын ишмердигин жетектейт, ведомство 
алдындагы бөлүмдөрдүн жалпы жетекчилигин жүзөгө ашырат, корпорацияга жүктөлгөн милдеттерин 
аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат. 

 
КТРКнын башкы директорунун орун басарлары: 
 
Иманалиев Кайрат Олжобаевич – башкы директордун РУ боюнча орун басары 
Болотканов Кубат – башкы директорлун ТБ боюнча орун басары (кызматынан өз каалоосу 

боюнча 2015-жылдын январь айында бошотулган) 
 

Башкы директор корпорациянын ишмердигин жетектейт, ведомство алдындагы бөлүмдөрдүн 

жалпы жетекчилигин жүзөгө ашырат, корпорацияга жүктөлгөн милдеттерин аткарылышы үчүн 

жоопкерчилик тартат. 

 

Структура тууралуу маалыматтар 

Корпорациянын штаттык тизими 760 адамды түзөт, анын ичинде:  

 КТРКнын административдик-башкаруучулук персоналы - 15 адам; 

 жалпы кызматтар – 22 адам;  

 телеберүү системасы - 234 адам; 

 радиоуктуруу системасы - 69 адам; 

 «КыргызТелефильм» ТП КВФ - 35 адам; 

 Радиотелеборбор (РРТБ)  - 385 адам.  

 

Корпорациянын структурасы (биринчилик кайра өзгөртүп түзүүлөрдү эске алуу менен):  

 Коомдук Республикалык Телеберүү жана Радиоуктуруу; 

 “Медиакоммуникациялардын Республикалык окутуу борбору” (КТРКнын окутуу борбору) 

 Республикалык Радиотелеборбор (РРТБ);  

 Д.С. Садырбаев ат. «Кыргызтелефильм» ТП КВФ.  

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы уставдык капиталдын 60% 

үлүшү менен катышуучу укуктарындагы “Первый канал. Кыргызстан” ЖЧКсы биргелешкен ишкананын 

уюштуруучусу болуп эсептелет. “Первый канал. Кыргызстан” ЖЧКсы Кыргызстандын аймагында 

“Первый каналдын” (ОРТ) программаларын алып кайра көрсөтүүнү жүргүзөт. 
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2. КТРКНЫН БАЙКООЧУ КЕҢЕШИНИН ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗИ  

КТРКнын Байкоочу кеңешинин ишмердиги тунуктук, акыйкаттык жана бирөөнүн кызыкчылыгын көздөбөө 

принциптерине негизделет жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамы (КРнын 2013-жылдын 6-июнундагы № 90 мыйзамынын 

редакциясында), КТРК БКнын Регламенти, ошондой эле башка ички ченемдик-укуктук акттар менен жөнгө 

салынат. 

 

КТРК БКнын 2014-жылдагы отурумдары  

КР «Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамына ылайык 
БК өз отурумун чейрек сайын бир жолудан кем эмес өткөрүп турууга милдеттүү. Бирок, КТРКнын БКсы, 
зарылдыгынан улам, өз отурумун мүчөлөрүнүн көпчүлүгү менен алдын ала макулдашуу боюнча тез-тез 
өткөрүп турууга аракет кылат. Мыйзамдарга ылайык, БКнын отуруму Кеңештин 10 мүчөсү бар болгон учурда 
укук ыйгарымдуу болуп эсептелет. Отчеттук мезгил ичинде КТРКнын Байкоочу кеңеши 13 кезектеги жана 
кезектен тышкаркы отурумдарды өткөргөн, аларда 30дан ашуун маселелер каралган. 

Бардык маселелерди төмөнкү топторго бөлүштүрүп чыгууга болот:  

 Теле жана радио берүүлөрүнүн сапатын жогорулатуу боюнча иш-чаралар тууралуу 

 Корпорациянын телерадиоканалдарынын берүүлөр сеткасын оптималдаштыруу боюнча 

чаралар тууралуу 

 Санариптик берүүгө өтүүгө байланышкан техникалык модернизациялоо боюнча иш-

чаралар тууралуу 

 Корпорациянын финансылык туруктуулугун жогорулатуу боюнча иш-чаралар тууралуу 

 Ченемдик базаны тийиштүү түргө алып келүү боюнча иш-чаралар тууралуу 

 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин отурумдарынын жыйынтыктары боюнчаКТРКнын БКсынын 

чечими/протоколу менен тариздетилген сунуштоолор түрүндөгүкорутундулар жасалган. КР «Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамына ылайык КТРКнын ЮКсынын корутундулары жана 

чечимдери  КТРКнын директору жана менеджменти үчүн сунуштоочу мүнөздө болот. Бирок, КТРКнын 

БКсынын сунуштоолорун аткаруу же аткарбай коюу катталып турат жана жыйынтыгында БКнын мүчөлөрү 

үчүн башкы директордун ишмердигине баа берүү учурунда кошумча критериай катары кызмат өтөйт. 

 

КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан Корпорациянын Менеджментинин дарегине карата 
отчеттк мезгил ичиндеги сунуштоолорунун, протоколдук тапшырмаларынын жана чыгарылган 
чечимдеринин тизмеги кеңири түрдө ушул отчеттун 1-таблицасында берилген. 
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КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан Корпорациянын Менеджментинин дарегине 
2014-жылда берилген унуштоолордун, протоколдук тапшырмалардын жана 

чечимдердин тизмеги  

2014-жылдын март айынан тартып 2015-жылдын март айына чейинки мезгил ичинде КР 
КТРКнын Байкоочу кеңешинн 13 кезектеги жана кезектен тышкаркы отурумдары өткөрүлгөн. 

1-табл. 
 Протоколдор Чечимдер 

1. БКнын 2014-жылдын 
20-мартындагы 
отурумунун №61/14 
протоколу. 

 2013-жыл үчүн КР КТРКнын ишмердиги жөнүндө К. 
Оторбаевдин жылдык отчетун бекитүү. 

2. БКнын 2014-жылдын 
19-июнундагы 
отурумунун №62/14 
протоколу 
 

 Кубат Оторбаевге, телекөрүүчүлөрдүн-футболду сүйүүчүлөрдүн 
кызыкчылыктарын жана каалоо-тилектерин эске алуу менен, 
мыйзам чегинде бардык мүмкүн болгон күч-аракеттерин 
жумшап жана НТСтин жетекчилиги менен Футбол боюнча дүйнө 
чемпонаты-2014 тартып/кайра тартып көрсөтүү мүмкүндүгү 
тууралуу сүйлөшүүлөрдү улантууну сунуштоо. Мында КР 
КТРКнын финансылык жана стратегиялые кызыкчылыктарын 
эсепке алуу керек. Кабыл алынган иш-чаралар тууралуу 
КТРКнын БКсына жазуу жүзүндө белгиленген мөөнөттөрдө 
маалымдап туруу. 

 Кубат Оторбаевге, автордук жана интеллектуалдык укуктар 
тармагындагы КРнын аракеттеги мыйзамдарын жана эл аралык 
ченемдерди бузууну четтетүү сунушталсын. Кабыл алынган иш-
чаралар тууралуу КТРКнын БКсына жазуу жүзүндө 
маалымдалсын. 

 БКнын мүчөлөрү: В. Гончаров, Т. Жаманбаева, Ф. Бекманбетов, 
С. Муканбетов, К. Асылбашевдерден турган «Ала-Тоо» 
студиясын реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу 
боюнча жумушчу топ түзүлсүн. 

 Кубат Оторбаевге, «Ала-Тоо» маалыматтык-аналитикалык 
программаны көрсөтүүдөн «Азаттык» жана «БиБиСи» 
даярдашка рубрикаларды мүмкүн болушунча алып таштоо жана 
аларга маалыматтык блоктун ичинде эмес, башка убактылуу 
аянтчаны берүүнү карап чыгууну сунуштоо. Кабыл алынган иш-
чаралар тууралуу КТРКнын БКсына жазуу жүзүндө белгиленген 
мөөнөттөрдө маалымдоо. 

3. БКнын 2014-жылдын 
26-июнундагы 
отурумунун №63/14 
протоколу 

 

 Ж. Өзүбекова, А. Омурканов, А. Сатаровдор Нарын шаарындагы 
КТРКнын телекөрүүчүлөрү жана радиоугуучулары менен болгон 
жолугушууларга катышышат. 

 Кубат Оторбаевге жана КТРКнын менеджментине милдеттүү 
тартипте  БКнын ар бир отурумун, ошондой эле БКнын башка 
иш-чараларын «Ала-Тоо» маалыматтык блогунда чагылдырып 
турууну сунуштоо. 

 КТРКнын 2015-жылга карата КТРКнын менеджменти тарабынан 
сунушталган бюджетин, айрым эскертүүлөрү менен бекитүү. 

 КТРКнын жетекчилигне областтык ТБлар каналдарынын 
КТРКнын курамына кирүү маселеси боюнча өз позициясын 
иштеп чыгуусун сунуштоо.    

4. БКнын 2014-жылдын 
24-июлундагы 
отурумунун №64/14 
протоколу 

 КР КТРКнын башкы директорунун кызматынан өз каалоосу 
боюнча бошотуу тууралуу арызын кабыл алуу. 12 добуш 

 Султан Жумагуловду КР КТРКнын башкы директорунун 
милдетин аткаруучу кызматына дайындоо. 8 добуш 

5. БКнын 2014-жылдын  КР КТРКнын башкы директорунун бош турган кызматына карата 
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07-сентябрындагы 
отурумунун №65/14 
протоколу. 

ачык сынак өткөрүү тартиби жөнүндө жобонун текстин бекитүү. 
 КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы 

директорунун бош кызмат ордуна карата ачык сынак өткөрүүнү 
жарыялоо.  

6. БКнын 2014-жылдын 
08-октябрындагы 
отурумунун №66/14 
протоколу  

 Башкы дректордун м.а. С. Жумагуловдун КР КТРКнын спорттук-
саламаттыгын жакшыртуу каналын ачуу сунушун колдоо. 

 КР КТРКнын БКсы тиешелүү структураларга (Президенттин, 
Өкмөттүн Аппараты, КР ЖКсы) кошумча 20 штаттык бирдикти 
бөлүп берүү жана КТРКнын бюджетин жогорулатуу өтүнүчү 
менен кайрылуу. 

7. БКнын 2014-жылдын 
26-июнундагы 
отурумунун №67/14 
протоколу  

 10 талапкерлерКР КТРКнын башкы директорунун кызмат ордуна 
карата ачык сынактын II турунан өтүштү. 

8. БКнын 2014-жылдын 
23-ноябрындагы 
отурумунун №68/14 
протоколу  

 КТРКнын башкы директорлугуна 12 добуш алган Султан 
Жумагулов шайланган 

9. БКнын 2014-жылдын 
25-декабрындагы 
отурумунун №69/14 
протоколу. 

 КТРКнын менеджменти, «Учур» телетеатрынын жана КТРКнын 
курамындагы симфониялык оркестрди өнүктүрүүнүн 
плюстарына жана минустарына SWOT талдоолорду, аларды 
көрө билүү концепциясын иштеп чыгышсын жана Байкоочу 
кеңешке беришсин. 

 КТРКнын Уставынын долбоору негиз катары кабыл алынсын. 

10. БКнын 2015-жылдын 
06-февралындагы 
отурумунун №70/15 
протоколу  

 КТРКнын башкы директорунун КР КТРКнын башкы директорунун 
орун басары К. Болоткановду өз каалоосу боюнча ишинен 
бошотуу туураду сунуш берүүсү менен макул болуу. 

 КР КТРКнын башкы директору кызматынан С. Жумагуловду 
бошотуу. 

 Илим Карыпбековду КР КТРКнын башкы директорунун 
милдетин аткаруучу кызматына дайындоо. 

 КР КОомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы 
директорунун бош турган кызмат ордуна карата ачык сынак 
жарыялоо. 

 БКнын төрагасынын милдеттери БКнын жаңы төрагасы 
шайланганга чейин Т. Жаманбаевага жүктөлсүн. 

11. БКнын 2015-жылдын 
12-февралындагы 
отурумунун №71/15 
протоколу  

 КТРКнын БКсынын төрагалыгына 8 добуш топтоо менен Абды 
Сатаров шайланган. 

12. БКнын 2015-жылдын 
10-мартындагы 
отурумунун №72/15 
протоколу 

 КР КТРКнын башкы директорунун бош турган кызматына карата 
ачык сынактын II туруна Арзыгулов О., Ахматов А., Дюшалиев С. 
өткөн эмес. Бул тиешелүү документтердин толук пакетинин 
жоктугуна жана сынакка катышуу жол-жобосун бузууга 
байланыштуу болгон.  

13. БКнын 2015-жылдын 
19-мартындагы 
отурумунун №73/15 
протоколу. 

 КТРКнын башкы директору кызматына 11 добуш топтоо менен 
Илим Карыпбеков шайланган. 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2014 жылга болгон отчету 

 

7 
 

Байкоочу кеңештин мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенишүүсү. 

Мамлекеттик органдар, ошондой эле кызмат адамдары менен мамилелер кызматташуу 

жана өз ара түшүнүшүү форматында жүзөгө ашырылат. КТРКнын БКсы өнөктөштүк негиздеринде 

КР ЖКнын профилдик комитети менен, КР Өкмөтүнүн Аппараты менен, КР Презиждентинин 

Аппараты менен кызматташат. Өлкөнүн мамлекеттик органдары менен өз ара пайдалуу 

кызматташууну институтташтыруу максаттарында, КТРК БКсы туруктуу негизде КР премьер-

министри, КР ЖКнын спикери жана Крнын президенти менен жолгушууларды уюштурууну 

пландаштырууда. 

Байкоочу кеңештин КР Жогорку Кеңешинин спикери А.Ш. Жээнбеков менен жолугушуусу 

Корпорациянын өзгөчө актуалдуу маселелери боюнча чечимдерди жогорку мамлекеттик 

органдар аркылуу табуу жана талкуулоо максаттарында, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин спикери А. Жээнбеков менен жолгушуу өткөрүлгөн. 

Өткөрүлгөн жолугушууда каналдын маалыматтык саясатын өркүндөтүү маселелери 

талкууга алынган. Ошондой эле  КТРКнын маалыматтык коопсуздукту камсыздоо жана 2015-

жылдагы санариптик берүүлөргү өтүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты иш жүзүнө ашыруудагы 

ролу маселелери дагы козголгон. 

КТРКнын БКсынын төрагасы кеңештин ишмердиги тууралуу, КТРКнын ишмердиги тууралуу 

жана өнүгүү келечектери тууралуу маалымат берген. 

А.Жээнбеков КТРКнын дүйнө куруудагы жана өлкөнүн туруктуулугун бекемдөөдөгү ролун баса 

белгилеп, жолугушуунун катышуучуларын заманбап талаптарга жооп кылган коомдук каналды 

калыптандыруу үчүн болгон күч-аракетти жумшоого чакырган. 

 

Медиа форумдар жана конференциялар, мамлекеттик структуралардын өкүлдөрү менен 

коомдук берүүлөр маселелерин талкуулоо боюнча аянт катары 

22-23-майда КТРК Интерньюс Нетуорк жана Кыргызстан ММК эркиндиги боюнча ОБСЕ 

бюросу менен биргеликте коомдук телекөрсөтүү чөйрөсүндөгү алдыңкы тажрыйба алмашуу 

боюнча конференция өткөрүштү. 

Конференцияга Борбордук Азиянын жана Европанын эксперттери жана өкүлдөрү  

катышышкан. Конференциянын негизги спикерлери жана катышуучуларынын катарында Наталья 

Никитенко (КР Жогорку Кеңешинин Билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча 

комитетинин мүчөсү), Алмазбек Усенов (КР Президентинин Аппаратынын маалыматтык саясат 

бөлүмүнүн башчысы), Андрес Йыэсаар (Эстон коомдук телерадиоберүү компаниясы), Айнура 

Темирбекова (КР маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары), Дунья Миятович 

(ММК эркиндиги маселелери боюнча ОБСЕнин өкүлү), Илим Карыпбеков (КТРКнын Байкоочу 

кеңешинин төрагасы) жана башкалар катышышкан. 

Конференциянын жүрүшүндө Европа жана Борбордук Азиянын коомдук телекөрсөтүүчүлөрүнхн 

иштөө мисалдары, ошондой эле ММКнын сөз эркиндигинин Кыргызстандын демократиясынын 

өнүгүүсүнө тийгизген таасири талкууланды. 
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Корпорациянын Башкы директорунун отчетторун карап чыгуу. 

. 
КТРКнын БКсынын негизги функцияларынын бири болуп КТРКнын башкы директорунун 

Корпорациянын ишмердиги тууралуу жылдык отчетун карап чыгуу эсептелет. КРнын «КР коомдук 
ишмердик жөнүндө» мыйзамына ылайык, КТРКнын БК КТРКнын башкы директорунун отчетун көпчүлүк 
добуш менен канааттандыраарлык эмес катары тааный алат (БКнын катышып жаткан мүчөлөрүнүн жалпы 
санынан 2/3 добуштар), бул КТРКнын башкы директоруна ишеним көргөзбөө тууралуу маселени көтөрүү 
мүмкүндүгүнө алып келет. 

 
2014-жылдын 20-мартында КТРКнын БКсы тарабынан КТРКнын башкы директорунун 2013-жыл үчүн 

отчету каралган, ал КТРК БКнын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен канааттандыраарлык катары 
таанылган жана айрым эскертүүлөрү менен кабыл алынган. КР «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 
жөнүндө» мыйзамына карата 2013-жылдын 6-июнундагы  жаңы түзөтүүлөргө ылайык КР КТРКнын башкы 
директорунун отчету канааттандыраарлык эмес катары таанылган учурда, башкы директор дароо эле 
өзүнүн ыйгарым куктарын өзүнөн алып таштайт. 

 

Корпорациянын ишмердиги тууралуу Жылдык отчетту кароо процесси ачык түрдө, КР 
ММКларынын өкүлдөрүнүн, КТРКнын жамаатынын жана БКнын отурумуна катышууга карата алдын 
ала аккредитацияланышкан бардык каалоочулардын катышуусунда өттү. Процесс башка тараптын 
кийлигишүүсүнүн жана басым кылуусунун кандайдыр-бир белгилерисиз өттү. 
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3. КТРКНЫН 2014-ЖЫЛДАГЫ ИШМЕРДИГИ  

КТРКнын ишинин негизши багыттары 
 
Отчеттук 2014-жылы Корпорация, Байкоочу кеңеш тарабынан 2012-жылдын 6-декабрында кабыл 

алынган «Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 2013-2015-жж. карата өнүгүү 
стратегиясына» ылайык стратегиялык планды иш жүзүнө ашыруу боюнча ишмердигин улантты. 

Кеңеш мезгил-мезгили  менен менеджменттен стратегия боюнча пландын иш жүзүнө ашышынын 
жүрүшү жана даражасы тууралуу орто аралык отчетторду кабыл алып турат. 

Эгерде КТРКнын өнүгүүсүнүн стратегиялык планында 22 пландаштырылып жаткан милдеттер боюнча 
69 кыймыл-аракет (майда милдеттер) каралган болсо, 2014-жылдын акырына карата, 35 майда милдеттер 
толук көлөмдө ишке ашырылган, 8и аяктоо баскычында турушат. 

Ошентип, өнүгүүнүн стратегиялык планынын милдеттеринин аяктоо макамы 2015-жылдын 1-мартына 
карата абалы боюнча 63 пайызды түзөт. 

 
2014-жылы иш жүзүнө ашырылган стратегиялык өнүгүү планынын эң маанилүү милдеттеринин 

тизмеги: 

 КТРКнын Электрондук документ жүгүртүү системасы колдонууга киргизилген (КТРК ЭДС), 
бул кириш корреспонденцияны иштеп чыгууну оптималдаштырууга жана Корпорациянын чки 
коммуникациясын калыпка салууга мүмкүндүк берет. 

 Корпорациянын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн окуу курстарынын 
саны көбөйтүлгөн. 

2014-жыл ичинде Корпорациянын кызматкерлери үчүн 33 окутуучу иш-чаралар 
жүргүзүлгөн, аларга 414 кызматкер катышкан. Мында окуу сааттарынын жалпы саны 812 
саатты түзгөн. 

 Берүүлөрдө жана жаңылыктардын аймактык маалыматты көбөйтүү, корреспонденттик 
пункттарды өнүктүрүү аркылуу: 

o КТРКнын түштүк студиясын, жаңылыктар блогунда өлкөнүн түштүк областтарынан 
алынган жаңылыктар жана маалыматтар менен тике туташууну жүргүзүү мүмкүндүгү 
менен. 

o Бардык аймактын корреспонденттик пункттарды жаңы санариптик монтаждоочу-
репортердук жабдуулар менен толук техникалык камсыздоо (лентасыз өндүрүш). 
Донорлордун колдоосу алдында ишке ашырылган (DW немец толкуну, Интерньюс 
Нетуорк Кыргызстан жанаКыргызстанСорос Фонду).  

o Аймактык корреспонденттер үчүн туруктуу окутууларды жүргүзүп туруу. 

 Корпорациянын студияларын жана аппараттыктарын модернизациялоо жүргүзүлдү, бул 
КТРКнын бардык төрт телеканалын тең (КТРК 1, Музыка, Баластан жана Маданият) санариптик 
телеберүүнү ишке киргизген учурда эфирге даярдоо жана чыгуу үчүн кошумча сутедиялар 
менен камсыздайт.  

 КТРКнын Коомдук Биринчи каналында дүйнөлүк спорт окуяларын тике алып көрсөтүүлөрдү 
жүргүзүү: Сочидеги XXII кышкы Олимпиада оюндары, Түштүк Кореянын Инчхондогу Азия 
оюндары, Чолпон-Атадагы «Бүткүлдүйнөлхк көчмөндөр оюндары» эл аралык таймаштары. 
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КТРКнын редакциялык саясаты: аудиторияны сапаттуу жана ар түрдүү маалымат 
менен камсыздоо. Редакциялык саясаттын ченемдеринин сакталуусу боюнча чаралар  

Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын кызматкерлери медиа-контентти өндүрүү боюнча өз 
ишинде КТРКнын редакциялык саясатын калыптандыра турган бир катар принциптерди жетекчиликке 
алышат: 

o коомдук кызыкчылык; 
o кесипкөйлүк; 
o редакциялык көз карандысыздык; 
o объективдүүлүк; 
o аныктык жана бирөөнүн кызыкчылыгын көздөбөө; 
o пикирлер плюрализми; 
o темалардын ар түрдүүлүгү жана теңдештик принциби; 
o аудиториянын алдындагы жоопкерчилик. 

 
Сапаттуу маалымат жана берүүлөрдү сапаттуу даярдоо тике түрдө кызматкерлердин заманбап 

медиа уюмунун ишинин методдорунун күндүмдөрү жана билимдери менен тике байланышта. 
Санариптик жана маалыматтык технологиялар доорунда жаңы тенденцияларга көз салып туруу абдан 
маанилүү, бул корпорацинын кызматкерлеринин билимине дагы тийиштүү болот. Окутуу иш сапатын 
жогорулатуу маселелесиндеги маанилүү фактор, ага ылайык берилип жаткан маалыматтын дагы 
сапаты жогорулоого тийиш. 

2014-жыл ичинде Корпорациянын кызматкерлери үчүн 33 окутуучу иш-чаралар жүргүзүлгөн, 
аларга 414 кызматкер катышкан. Мында окуу сааттарынын жалпы саны 812 саатты түзгөн. 

 
2014-жылдын жыйынтыктары боюнча бардык билим берүү иш-чараларын 4 багытка бөлүп 

кароого болот: 
1. Чеберчилик (чыгармачыл потенциалын жогорулатуу) 
2. Техникалык тренингдер  
3. Жаңы медиа (мультимедиа) 
4. Финансылар тармагындагы мыйзамдар  
 
Окутуулар төмөнкүлөр үчүн жүргүзүлгөн: 
- ДИП "Ала-Тоо" ДМПнын корреспонденттери жана операторлору 
- ТБ жана радионун алып баруучулары 
- сайттын кызматкерлери 
- "Ала-Тоо" ДМПнын аймактык корреспонденттери 
- радионун аймактык корреспонденттери 
- КТРКнын фианнсылык-экономикаоык башкармалынын кызматкерлери  
- режиссерлор жана операторлор 
- радио журналисттер 
 
Негизинен иш-чаралар донорлордун – Кыргызстандагы Интерньюс Нетуорктун өкүлчүлүгү, 

“Сорос-Кыргызстан” фонду, ЮНЕСКОнун кластердик бюросу жана Академия Дойче Велле (DW) 
эсебинен жүргүзүлгөн. Тренингдердин айрым бөлүгү өз күчү менен өткөрүлгөн – бул "Ала-Тоо" 
программасынын алып баруучулары үчүн Кыргызстандын эл ратисти, КТРК БКнын мүчөсү Тамара 
Жаманбаеванын мастер-классы; ПТЭ боюнча, кадр композициясы, командалык иш боюнча 
режиссерлор жана операторлор үчүн сабактар жана М. Мамбетакунов менен А. Алдашеванын 
мастер-класстары. 
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Коомдук телекөрсөтүүнү популярдаштыруу боюнча ишмердик жана телекөрүүчүлөр 
менен кайтарым байланышты өнүктүрүү. 

Корпорациянын - коомдук медиа уюму катары ишмердиги өз аудиториясы менен үзгүлтүксүз 
коммуникацияга негизделген, бирок аудитория менен кайтарым (интерактивдүү) коммуникациянын 
эң эле негизги чынжырлары болуп төмөнкүлөр саналат: коомдук кабылдама, редакциялык кеңешчи, 
коомчулук менен байланыш адистери, алардын фнукцияларына тике түрдө жарандардын кайрылуусу 
менен иш алып баруу, суроолор боюнча маалыматты берүү, ошондой эле берүүлөрдүн мониторинги 
кирет. 

Коомчулук менен жолугушуулар: 

2014-жылдын апрелден тартып июлуна чейин Баткен, Жалал-АБад, Нарын областтарына 3 
пресс-тур уюштурулган. Жолугушууларда ар бир региондон 150-200дөн жашоочулар катышышкан. 
КТРК тарабынан Байкоочу кеңештин мүчөлөрү, Редакциялык кеңешчи, Корпорациянын чыгармачыл 
жана техникалык кызматкерлери катышышкан. 

Редакциялык кеңешчи 

2014-жыл ичинде омбудсмен тарабынан көрүүчүлөрдүн жана угуучулардын даттануулары 
жана арыздары алынып жана каралып турган, алар үчүн чыгарылып жаткан продукциянын тактыгына, 
аныктыгына, акыйкаттыгына, берүүнүн жана мазмунунун балансталышына тиешелүү жооптор 
даярдалган. Талаш, чыр-чатак кырдаалдар пайда болгон учурларда, Омбудсмен өзүнүн 
функционалдык милдеттеринен улам КТРКнын чыгармачыл кызматтарына жана журналисттерине 
сунуштарды, жаңылыктарды түзөтүү же түшүндүрмөлөө үчүн реакция ыкмаларын берип турган. 

Омбудсмен ошондой эле КТРКнын кызматтарын колдонуучуларга ар түрдүү кеңеш берүүнүн 
түрлөрүн, ММК тууралуу мыйзамдар тармагындагы даражасын, алардын укуктарын жана 
жоопкерчиликтерин жогорулатуу үчүн; алардын укуктарын коргоосунда жана ММКнын 
кызыкчылыктарын лоббирлөөдө сунуштаган. 

Редакциялык кеңешчи иштеп турган мезгил ичинде отчеттук учурда төмөнкүлөр алынган: 

 телекөрүүчүлөрдөн жана радиоугуучулардан жазуу түрүндөгү даттануулары жана арыздары – 14 
даана. 

 телефон боюнча даттануулар жана арыздар – 114 даанадан жогору (респондеттер өлкөнүн бардык 
аймактарынан) 

 социалдык түйүндөрдөн алынган даттануулар жана арыздар – 34 даанага жакын 
ушул даттануулардын, арыздардын жана сунуштардын талдоого алынышынын негизинде 

КТРКнын менеджменти үчүн сунуштоолор иштелип чыгарылган. 
 
Коомдук кабылдама: 

 
Отчеттук мезгил ичинде Коомдук кабылдамага бардыгы болуп 238 кайрылуу келип түшкөн, алардын 
ичинен: 

 12 кайрылуу расмий, мамлекеттик структуралардан 

 56 кайрылуу жана сунуштар телекөрсөтүү боюнча 

 9 сунуш идеялар жана телепроекттер 

 18 кайрылуу берүүлөрдүн сапаты боюнча 

 4 кайрылуу берүүлөрдүн эл аралык стандарттарынын бузулушу тууралуу 

 5 даттануу Корпорациянын кызматкерлеринин үстүнөн  

 1 кайрылуу  келип түшүп жаткан коррепонденцияны иштеп чыгуунун бузулушу тууралуу 

 15 архивдик маалыматтарды алуу тууралуу 

 79 сунуштар «Ой-ордо», «Телекүзөт” жана башка программалардын тематикасы боюнча 

 4 кайрылуу сот системасынын жана жергиликтүү бийликтин ишмердигине ыраазы болбоо 
менен 
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 8 КТРКнын жалпы эле ишмердигине нааразы болуу менен 

 17 кайрылуу акысыз негизде жарнаманы жайгаштыруу тууралуу.     
  
Корреспонденция 

КТРКнын жалпы бөлүмүнө 2014-жылда (каттар бөлүмү, кабылдама) келип түшкөн жана 
иштетилген: 

o 2443 кириш каттар, алардын ичинен 362си Өкмөттүк каттар  

Аудиториянын камтышы . 

2014-жылы КТРКнын телерадиоканалдарынын программаларын кабыл алуу мүмкүндүгү РПО 
РМТРдин жер үстүндөгү эфирдик станциялары, кабелдик түйүндөрдөгү сигналдар менен, корпорациянын 
онлайн берүүсү аркылуу, ошондой эле Борбордук Азияны, Россияны жана Европаны камтыган тике 
түрдөгү спутник берүүсүнүн жардамы менен камсыздалган. 

 
Москвадагы чет элдик серверди ижарага алуу аркылуу, Россиядагы Кыргызстандын эмгек 

мигранттары үчүн КТРКнын Корпорациянын сайтындагы телеканладарды карап көрүп туруунун 
жөнөкөйлөтүлгөн кирүү уруксатына мүмкүндүк түзүлгөн. 

2014-жылдын жыйынтыктары боюнча санариптик телеберүүнүн социалдык пакетине КТРКнын 
социалдык-багытталган тармактагы 5 (беш) телеканалы киргизилген, алар: 

 Коомдук Биринчи канал – коомдук-саяссий телеканал 

 Маданият – маданий-агартуучулук телеканал 

 Баластан – балдардын-билим берүүчү телеканалы 

 Музыка – музыкалык-көңүл ачуучу телеканал 

 Спорт – жаңы спорт телеканалы 
Ошентип, КТРК – коомдук берүүчү катары коомдук берүүнүн негизги принциптерине жооп берүүчү 
коомдун бардык катмарлары жана топтору үчүн жанрдык берүүлөрдүн толук сегментин өндүрүү жана 
таркатуу мүмкүндүгүнө ээ. 

 
Азыркы күндө КТРК социалдык жактан маанилүү, телевизиондук берүүлөрдүн 56 саат болгон 

жана суткасына радиоуктуруунун 75 саатын түзгөн жалпы көлөмүндөгү берүүлөрдү өндүрөт. 
Изилдөөчү компаниялардын маалыматтары боюнча КТРКнын негизги телеканалы болгон «Коомдук 

Биринчи каналдын» аудиториясынын орточо суткалык  көлөмү 1 млн. 200 миң адамды түзөт. 
 
КТРК каналдарынын структурасы: Темалардын жана жанрлардын ар түрдүүлүгү. 

 
КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын теле- жана радиоканалдары аудиториянын 

белгилүү сегментине карата кызыкчылыктары боюнча, жаш курак категориялары боюнча, тематика 

жана берүүлөр жанрлары боюнча берүүлөрдү өндүрүшөт. Каналдардын ар биринин берүүлөр 

форматы жанрларынын спецификасы менен аудиториянын өз алдынча алынган бөлүгү үчүн 

бөлүштүрүп коюлган, мисалы «Музыка» телеканалы бул жаштар үчүн музыкалык-көңүл ачуучу 

контенти бар канал. 

 «Коомдук Биринчи канал» телеканалы – коомдук-саясий телеканал 

 «КТРК Музыка» телеканалы - музыкалык-көңүл ачуучу телеканал 

 «КТРК Маданият» телеканалы – маданий-агартуучу телеканал  

 «КТРК Баластан» телеканалы – балдар-билим берүүчү телеканал  

 «КТРК Спорт» телеканалы – жаңы спорт телеканалы 

 «Биринчи Радио» КТРКнын радиосунун I программасы – маалыматтык радио 

 «Кыргыз Радиосу» КТРКнын радиосунун II программасы – маданий-агартуучулук багыттагы 
радио 

 «Миң-Кыял FM»  КТРКнын радиосунун III программасы – музыкалык-күңүл ачуучу форматтагы 
жаштар радиосу 

 «Достук» он-лайн радиосу – этника аралык мамилелерди бекемдетүү үчүн радио 
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4. 2014-ЖЫЛДАГЫ БЕРҮҮЛӨР СЕТКАСЫ: 

 
2014-жылыКТРКнын телерадио каналдары бекитилген келечектүү Берүүлөр сеткасына ылайык иш алып 

барышкан. Ар бир канал үчүн Берүүлөр сеткасы ушул теле-, радио каналдын жанрдык багытын жана 
аудиториясын эске алуу менен жекече түзүлгөн. Бир жыл ичинде 2014-жылдын Берүүлөр сеткасы өлкөдө 
болуп жаткан окуяларга ылайык өзгөртүүлөр киргизилип турган. 

Телерадио каналдардын 2014-жылга карата Берүүлөр сеткасын иштеп чыгуу учурунда, көңүл төмөнкүлөргө 
бурулган: 

 кайтарым  байланыш каналдары жана аймактардагы коомчулук менен жолугушуулар боюнча келип 
түшкөн жарандардын кайрылуулары 

 дүйнөлүк спорт окуяларын алып көрсөтүү боюнча пландаштыруу 

 өлкөдө өткөрүлүп жаткан медиа изилдөөлөрдүн жыйынтыктары 

 корпорациянын алдына «КТРК тууралуу» мыйзамда коюлган милдеттер 
 
Төмөндө корпорациянын алдына «КТРК тууралуу» мыйзамда коюлган милдеттердин аткарылуу 
даражасы келтирилген. 
 

 Жалпы көлөмдүн 50% ашыгы мамлекеттик тилде берүүлөр 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 
тууралуу” мыйзамына ылайык, Корпорация өзүнүн берүүлөрүнүн 50% ашыгын мамлекеттик тилдеги 
берүүлөр түрүндө жүзөгө ашырууга милдеттүү. 

Жыйнакталган көлөмдө (КТРКнын теле-, радиоканалдары боюнча) 2014-жылы мамлекеттик 
(кыргыз) тилиндеги берүүлөр 72 пайызды түзгөн. 

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы Кыргыз 
Республикасынын “КРнын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу” мыйзамын берүүлөрүнүн 
50% ашыгын мамлекеттик тилдеги берүүлөр түрүндө жүзөгө ашыруу боюнча милдеттенмелер 
бөлүгүнжө толук көлөмдө аткарууда. 

 Эфирдин 30%га жакынын балдар, жаштар, көңүл ачуучу жана билим берүүчү программаларга 
бөлүү 

КТРКда балдар-билим берүү тематикасына карата берүүлөр «Келечек» студиясы жана «Балдар 
FM» студиясы тарабынан жүргүзүлөт. Эгерде биринчи студия артыкчылыктуу түрдө СТБнын социалдык 
пакетине кирген адистештирилген «Баластан» балдар-билим берүүчү телеканалы үчүн берүүлөрдү 
өндүрсө, экинчи студия Корпорациянын радиоканалдарынын угуучу балдар болгон аудиториясын 
камсыздап турат. 

Жаштар үчүн көңүл ачуучу жанрдык сегментти «Музыка» телеканалы, «Миң-Кыял FM» 
радиостанциясы, ошондой эле ТБ «Коомдук Биринчи каналдагы» «Жаштар программалары» 
студиясынын берүүлөрү жабдып турушат. 

Балдар жана жаштар үчүн берүүлөрдүн жыйнакталган көлөмүндө, ошондой эле көңүл ачуучу жана 
билим берүүчү мазмундагы берүүлөр – өздүк берүүлөрдүн жалпы көлөмүнүн 36% түщүп турат, бул 
Корпорациянын бардык телерадиоканалдарынын орточо эсебинен алынган. 

КТРКнын КР “КРнын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу” мыйзамынын эфирдин 
30%га чейинки бөлүгүн жаштар, көңүл ачуу жана билим берүүчү программаларга б-лүү туралуу 
бөлүгүндөгү милдеттенмелери – толук көлөмдө аткарылууда. 

 
 Ата мекендик контент 70%дан кем эмес, тышкы контент 30 %га чейин 

Корпорациянын телерадиоканалдарынын эфириндеги тышкы контент анимациялык жана кино-
музыкалык продукция түрүндө берилген, анын көлөмү берүүлөрдүн жалпы көлөмүнүн 20 пайызынан 
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жогору эмес. Калган көлөмдү өздүк өндүрүү берүүлөрү, ата мекендик өндүрүштөгү кинопродукция 
жана Кыргызстандыг аймагындагы студиялар тарабынан өндүрүлгөн берүүлөр түзүп турат. Ушуга 
жараша, Кыргыз Республикасынын “КРнын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу” 
мыйзамы берүүлөрдүн 70% ата мекендик контентке берүү бөлүгүндө, 2014-жылда толук көлөмдө 
жүргүзүлгөн. 

 Мамлекеттик органдардан алынган расмий билдирүүлөрдү таркатуу 

Кыргыз Республикасынын “КРнын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу” мыйзамына 
ылайык, КТРК мамлекеттик органдардын жана Кыргыз Республикасынын –з алдынча башкаруу 
органдарынын расмий маалыматтарын тарката жана алардын ишмердигин чагылдырат. 

2014-жылы Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы корпорациянын 
техникалык жана адам ресурстарын мамлекеттик маанидеги төмөнкү көрүнүктүү иш-чараларды жана 
окуячларды чагылтыруу үчүн багыттаган: 

 КР Президентинин, Жогорку Кеңештин Спикеринин жана Кыргыз Республикасынын Премьер-
министринин ишмердигине байланышкан окуялар жана иш-чаралар күн сайын «Ала-Тоо» 
блокторунда чагылдырылып турат. 

 Эфирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердигин чагылдырып турган 
“Парламент”, “Парламентаризм сабактары” жума сайын чыгуучу берүүлөрү чыгарылып турат. 

 Жогорку Кеңештин жума сайын өтүүчү пленардык отурумдары толук көлөмдө “Биринчи 
радионун” эфиринде уктурулат. 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердигин чагылдыруу боюнча жума сайын берилүүчү 
берүүлөр: «Өкмөт», «Кыргыз Өкмөтүндө», «Стратегия», «Открыто об энергетике». 

 КР ӨКМи жана КР ИИМи менен кызматташуулар «Өзгөчө кырдаал», «Протокол №» (жаңы 
аталышы «Телекүзөт») жума сайын чыгуучу берүүлөр аркылуу ишке ашырылат. 

 Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмердеринин юбилейлери, КР 
Президентинин Аппаратынан, КР Жогорку Кеңешинен, КР Өкмөтүнөн келип түшкөн каттарга 
ылайык. 

 Мамлекеттик ведомстволордун жана министрликтердин социалдык-маанилүү темалары 
боюнча социалдык роликтерин көрсөтүү. 

КТРКнын “КРнын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу” мыйзамынын бийликтин 
мамлекеттик органдарынын маалыматтарын берүү боюнча бөлүгүндө аткарылышы толук көлөмдө 
аткарылууда. 
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5. ТЕХНИКАЛЫК МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО: САНАРИПТИК БЕРҮҮГӨ ӨТҮҮ ҮЧҮН 
ДАЯРДЫК 

КТРКнын телерадиоканалдарынын студияларын жана аппараттыктарын техникалык 
модернизациялоо боюнча милдеттерди отчеттук 2014-жылы иш жүзүнө ашыруу социалдык пакетке 
КТРКнын 1 телеканалын киргизүүнү эске алуу менен аткарылган (2015-жылдын март айына карата 
СТБнын соцпакетине кошумча түрдө КТРКнын дагы 2 телеканалы киргизилген). 

Ушуга жараша, кошумча тартуу аянттарын түзүү зарылдыгы дагы бир нече эсе жогорулаган. 

Техникалык модернизациялоо боюнча пландаштырылган милдеттердин бардыгын иш жүзүнө 
ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 380 млн. сом өлчөмүнө жакын карыжлоо талап кылынат. 

Бирок каржылоонун жоктугунан улам, отчеттук 2014-жылы милдеттерди иш жүзүнө ашыруу 
жарым-жартылай жана эң эле актуалдуу пункттары боюнча аткарылган: өздүк каражаттардын 
эсебинен, донорлордун колдоосу менен, бир аз мамлекеттик каржылоо менен. 

o Өздүк каражаттардын студияларды жана аппараттыктары отчеттук 2014-жылы кайра 
жабдып чыгууга 24 млн. сомдон ашуун каражат жумшалган. 

o КР Өкмөтү тарабынан КТРКнын санариптик телеберүүлөржүн социалдык пакетине 
кирген үч телеканалдарын техникалык кайра жабдып чыгуу үчүн 2014-жылда бөлүнгөн 
каражаттардын көлөмү 21 илн. сомду түзөт. 

o Донорлордун колдоосунун эсебинен: 2006-жылы техникалык грант катары JICAдан 
алынган комплекттөөчү жабдуулар жана запастык бөлүктөрдү ташып келүү. Колдоонун 
наркы 10 млн. 976 миң сомду түзгөн. 

 
КТРКнын тере радио каналдарынын студияларын жана аппараттыктарын техникалык 

модернизациялоо боюнча иштердин тизмеги: 

 Тартып алуу аянттарын көбөйтүү үчүн КТРКнын студияларынын жана аппараттык-студиялык 
блогунун оңдоолору жүргүзүлгөн: АСБ-2 600 концерттик студиясы, Ньюс Рум Ала-Тоо, Ош 
шаарындагы Түштүк студиясы. Ошондой эле санариптик берүүлөргө өтүүнүн алкактарында 
техникалык жабдуулардын жарым-жартылай модернизациялануусу жүргүзүлгөн. 

 Компьютерлер паркы атайын компьютерлердин 72 бирдиги менен жаңыртылган 

 Лентасыз өндүрүшкө санариптик берүүлөргө өткөнгө чейин өтүү максаттарында, отчеттук 
мезгил ичинде санариптик көчмө видеокамералардын 10 бирдиги сатылып алынган. Ошентип, 
Корпорайциянын эксплуатациясында бардыгы болуп DVСam форматындагы кассеталык 
видеокамералардын 8 комплекти гана калууда. 

 Жогорку ылдамдыктары технологиялар аркылуу маалымататрды берүү. Отчеттук мезгилде 
сигналдые резервин камсыздоо үчүн КТРКнын жана РПО РМТРдин техникалык 
каражаттарынын ортосунда 4 ТБ, 3 РБ каналдарынын жана тышкы булактардын эфирдик 
сигналдарын берүү жана кабыл алуу үчүн абадагы булалуу-оптикалык байланыш сызыгынын 
4,5 километри тартылган. 
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