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1. КТРКНЫН БАЙКООЧУ КЕҢЕШИНИН ИШМЕРДИГИНИН НЕГИЗДЕРИ 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин ишмердиги ачык-айкындык, акыйкаттык жана бейтараптык 

принциптерге негизделет жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамы (КР мыйзамынын 6-июнь, 2013-ж. №90 

редакциясында), КТРКнын БК Регламенти, ошондой эле башка ички ченемдик-укуктук 

актыларга негизделет. 

2015-отчеттук жыл боюнча отчет Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы өз ишмердигин тышкы жана ички өзгөрүүлөрдү, өлкөдө жана дүйнөдө пайда 

болуп жаткан чакырыктарды, ошондой эле өлкө деңгээлинде өткөрүлүп жаткан реформаларды 

эске алуу менен жүргүзгөн. Мында КТРКнын  Байкоочу кеңеши, коллегиалдуу орган катары 

бардык кабыл алынып жаткан чечимдерди жана Корпорациянын менеджментине 

сунуштоолорун бекитилген регламенттерге ылайык ачык  жана жалпы добуш берүү жолу 

менен жүзөгө ашырган. 

Мисалга алсак, жыл ичинде Байкоочу кеңештин күн тартибинде төмөнкү актуалдуу 

маселелер турган:  

 санариптик берүүгө өтүү; 

 контентти жакшыртуу жана аны коомдук телерадиоберүүнүн  принцип талаптарына   

шайкеш келүүсү;  

 финансылык абалын жакшыртуу; 

 Корпорациянын штаттык бирдигин  жана структурасын шайкеш келтирүү  сыяктуу. 

Бир жылдын ичинде  БКнын кезектеги жана кезексиз  отурумдары 14 жолу өткөрүлгөн, 

анда  корпорациянын жана анын  ишмердиги, аудитория үчүн актуалдуу телерадиоберүүлөрүн 

даярдоо жана жакшыртуу, жаңылоо жагдайындагы  маанилүү маселелер каралган. 

Ушуга байланыштуу, Байкоочу кеңеш тарабынан корпорациянын менеджменти менен 

тыкыз өз ара аракеттенүүдөн тышкары, КТРКнын чыгармачыл-өндүрүштүк башкы 

редакцияларынын жана студияларынын учурдагы жана келечектеги  стратегиялык  иш 

пландарын каралды. Ага ылайык уктуруу  жана көрсөтүүлөрдүн тематикалык жана мазмунуна 

байланыштуу маселелер талкууга алынып, жыйынтыктары боюнча орун алган  кемчиликтерди 

четтетүү багытында сунуштар берилди. 

Корпорациянын ишмердиги менен таанышуу максатында, жыл ичинде  пландуу түрдө  

БКнын отурумуна, ар бир редакция жана студиялардын продюсерлери жана башка жооптуу 

адамдар чакырылып турган.  

Кеңештин мүчөлөрү тараптан мындай жолугушуулар маалында угулган маалымат 

Байкоочу кеңеш үчүн дагы, Корпорациянын кызматкерлери менен түздөн-түз байланыш  түзүү 

жана кийинчерек КТРКнын Менеджменти үчүн алардын муктаждыктарын аныктоо үчүн дагы 

бирдей пайдалуу болгон. 

КТРКнын Менеджменти менен өз ара карым-катнаш учурунда, Байкоочу кеңеш отчеттук 

жыл ичинде  жетекчилердин көңүлүн төмөнкү актуалдуу маселелерге бурган: 

 Санариптик берүүгө өтүү жана ушуга байланыштуу  иш-чаралар: 

o Санариптик  телеберүүнүн (СТБ) социалдык пакетине кирген жаңы 

телеканалдарды зарыл керек болгон адам ресурстары менен камсыздоо үчүн 

Корпорациянын штаттык персоналын оптималдаштыруу;  
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o заманбап санариптик стандарттардын негизинде жаңы телеберүү студияларын 

ишке киргизүү менен өндүрүш чөйрөсүн кеңейтүү зарылдыгы. 

 Телерадиопрограммалардын эфирдик  торчосун санариптик  телеберүүнүн социалдык 

пакетине ылайык  жаңырлап  көбөйтүү учурунда сегменттелген берүүнү эсепке алуу. 

 

2. КОРПОРАЦИЯНЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИ ЖАНА СТРУКТУРАСЫ ТУУРАЛУУ 
МААЛЫМАТТАР 

Жетекчилик жөнүндө 

Байкоочу кеңештин башкы функцияларынын бири, КТРКнын аткаруучу органы болуу 

менен  жалпы ишине жоопкерчилик тарткан Башкы директорду кызматка дайындоо жана 

кызмат ордунан бошотуу эсептелет. 

Отчеттук жылда Корпорациянын  турмушунда  маанилүү окуя – 2014-жылдын декабрь 

айында Султан Жумагуловдун башкы  директорлук кызматтан өз каалоосу боюнча кетиши   

жана  жаңы башкы директорду шайлоо болду. 

КТРКнын башкы директорлук кызматына сынак 2 баскычта өткөрүлгөн. Сынактын 

шарттарына ылайык, бардык кызыкчылыгы бар адамдар сынакка катышуу үчүн арыздарын 

жана тиешелүү документтерин КТРКнын Байкоочу кеңешине, 2015-жылы 10-мартында саат 

17.00ге  чейин берүүгө тийиш эле. Жыйынтыгында көрсөтүлгөн убакытта каалоочу 

жарандардан 13 арыз катталган. 

2015-жылдын 10-мартында КТРКнын БКнын отурумунда керектүү документтерин 

тапшырган талапкерлер алдын ала аңгемелешүүдөн өтүштү. 

Алдын ала аңгемелешүүлөрдүн жана документтер топтомун кылдаттык менен  карап 

чыккандан кийин, КР КТРКнын башкы директорун шайлоо боюнча сынактын  соңку 

баскычында 10 талапкер катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон: 

1. Айтмамбетов Ишен Жакшылыкович – 22.1962-ж.т., «Кумбель ЛТД» ЖЧКнын 

башкы директору; 

2. Алагозов Аскат Жумакадырович – 18.09.1984-ж.т., «5» канал ЖАКнын түз эфиринин 

продюсери; 

3. Карыпбеков Илим Майрамбекович — 13.08.1979-ж.т., «Манас» Эл аралык 

аэропорту» ААКнын президентинин кеңешчиси, КТРКнын башкы директорунун 

милдетин аткаруучу; 

4. Камбаралиев Жээналы – 15.12.1952-ж.т., чыгармачыл өргүүдө; 

5. Кошалиев Кадырали Амиракулович – 11.09.1962-ж.т., «Кыргыз жолу» КБнын 

аткаруучу комитетинин төрагасы; 

6. Саралаев Тимур Өмүрбекович – 22.04.1982-ж.т., «Пост -медиа» ЖЧКсынын 

директору; 

7. Соурбаева Сюита Оңолбековна – 26.04.1981-ж.т., «Таян. kg» МАнын директору; 

8. Шаршенбаев Азис Бектурсунович – 25.04.1971-ж.т., убактылуу жумушсуз; 

9. Шеримбеков Бөлөкбай Шарабидинович – 23.08.1960-ж.т., КТРКнын Нарын областы 

боюнча аймактык корреспонденти; 

10. Эсенбаев Кубанычбек Осмонович – 16.10.1967-ж.т., КТРКнын ―Ибарат‖ маданий-

агартуу программасынын кабарчысы. 
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КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен талапкерлерге 

карата коюлуучу  квалификациялык талаптарга  жооп бербеген же керектүү документтери 

толук болбогон жана  сынакка катышуунун жол-жобосу бузулган себептер боюнча   

калган талапкерлер сынакка андан ары катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алган жок. 

Кеңештин мүчөлөрүнүн  көпчүлүк добушу менен кабыл алынган чечимге ылайык,  

2015-жылдын 19-мартында өткөн сынактын соңку баскычында, каналдын өнүгүүсүнүн 

орточо мөөнөттөгү келечектүү медиакоммуникациялык уюмдарынын  лидерлигине алып 

чыгуу боюнча сунушталган программасынын негизинде, КТРКнын Байкоочу кеңешинин 

мурдагы төрагасы жана ошол учурда  Корпорациянын башкы директорунун милдетин 

аткаруучу Карыпбеков Илим Майрамбекович, Корпорациянын башкы директору 

кызматына  тандалып алынган. 

 КТРКнын жетекчилик курамында дагы бир  кадрдык өзгөрүү, 2015-жылы 22-январда  

башкы директордун телеберүү боюнча орун басары К.Б. Болоткановдун өз каалоосу 

боюнча кызматтан кетүүсү жана бул кызматка К.Ш.Асылбашевди дайындоого 

байланышта болду. 

Башкы директор Корпорациянын ишмердигине жетекчилик кылат, ведомство 

алдындагы түзүлүштөрдү жалпы жетекчиликке алат, корпорацияга жүктөлгөн 

милдеттердин аткарылышына жоопкерчилик тартат. 

 

Штаттык бирдик жөнүндө 

Корпорациянын штаттык бирдигинде 760 адам  турат, анын ичинен:  

 КТРКНнын административдик-башкаруучу кызматкерлер - 15 адам; 

 жалпы кызматта  – 22 адам;  

 телеберүү түзүмүндө - 234 адам; 

 радиоуктуруу түзүмүндө - 69 адам; 

 «Кыргызтелефильм»  - 35 адам; 

 Радиотелеборбор (РРТБ)  - 385 адам.  

 

Корпорациянын структурасы жөнүндө 

Корпорациянын структурасы (кайра өзгөртүп түзүүлөрдү эсепке алуу менен):  

 Республикалык Коомдук Телерадиоберүү; 

  ―Республикалык медиакоммуникацилар окуу борбору‖ (КТРКнын окутуу борбору) 

 Республикалык Радиотелеборбору (РРТБ);  

 Д. Садырбаев атындагы «Кыргызтелефильм»  

Кызматкерлер жөнүндө маалымат 

   - 2015-жылдын 31-декабрына карата   кызматкерлердин саны 889 адамды  түздү.   

Мунун ичине штаттык кызматкерлер, кызмат  көрсөтүү боюнча келишимдик негизде  

  ишке тартылган  адистер дагы кирет. Андан тышкары, КТРКда 130га жакын штаттан 

тышкаркы адам эмгектенишет. 

 КТРКнын штатындагы  380 кызматкердин 131 эркек, 249 аял; 

 КТРКнын  кызматкерлеринин орточо жаш курагы 40 жаш; 

 КТРКнын  кызматкерлеринин орточо иш тажрыйбасы 11 жылдан кем эмес; 
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 Жогорку билимдүү кызматкерлер  75 пайызды түзөт, толук эмес орто билимдүүлөр 

12%, атайын орто кесиптик-техникалык билими барлар 5%  жана орто билими 

бары 8 пайызды түзөт. 

 РРТБнын штатындагы  378 кызматкердин 220 эркек, 158 аял; 

  РРТБнын  кызматкерлеринин орточо жаш курагы 41 жаш; 

   РРТБнын кызматкерлеринин орточо иш тажрыйбасы 14 жылдан кем эмес; 

 Жогорку билимдүү кызматкерлер  45 пайызды түзөт, толук эмес орто билимдүүлөр 

3%, атайын орто кесиптик-техникалык билими барлар 22%  жана орто билими 

бары 30 пайызды түзөт. 

 

Корпорацияга тиешеси бар башка компаниялар тууралуу маалыматтар 

―Биринчи канал. Кыргызстан‖ ЖЧКсы, ОРТнын ―Первый канал‖ программаларын 

Кыргызстандын аймагындагы алып көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы ―Биринчи канал. Кыргызстан‖ ЖЧКсы биргелешкен 

ишкананын уставдык капиталынын 60% үлүшү менен  уюштуруучу  болуп саналат.  

 

3. 2015-жылы КТРКнын менеджментинин дарегине сунушталган,  БКнын 

корутундулары, чечимдери жана сунуштарынын тизмеси. 

 

КР «КТРК жөнүндө» мыйзамына ылайык КТРКнын Байкоочу кеңеши өз 

отурумдарын 4 айда  бир жолудан кем эмес өткөрүүгө милдеттүү. Бирок, 2015-жылы 

Корпорациядагы орун алган жагдай-шарттан улам, Кеңеш отурумдарын көпчүлүк 

мүчөлөр менен алдын ала макулдашуунун негизинде тез-тез өтөкөрүп турду. 

Ошентип, отчеттук мезгил ичинде КТРКнын БКсы  кезектеги жана зарыл болгон  

кезексиз отурумдарын 14 жолу өткөрүлүп, отурумда 50дөн ашык маселелер каралган. 

Бардык отурумдардын жыйынтыктары боюнча КТРКнын БКсы, КРТКнын БКсынын 

чечими/протоколдору, чыгарган корутундулары  сунуш  түрүндө бекитилет. 

 КРнын «КТРК жөнүндө» мыйзамына ылайык КТРКнын БКсынын корутундулары, 

чечимдери жана сунуштары башкы директор жана менеджмент үчүн сунуш  иретинде  

гана берилет. 

 

Отчеттук мезгил ичинде төмөнкүдөй сунуштар берилген: 

№ -  Чечимдери 

1.  6-февраль, 2015-

жыл КР КТРКнын 

БКсынын 

отурумунун №70/15 

протоколу 

 КТРКнын башкы директорунун К.Болоткановдун КР 

КТРКнын башкы директорунун орун басары 

кызматынан өз каалоосу боюнча бошотуу тууралуу 

сунуштоосу менен макул болуу; 

 С. Жумагуловду КР КТРКнын башкы директору 

кызматынан бошотуу; 

 И.Карыпбековду КР КТРКнын башкы директорунун 

милдетин аткаруучу кызматына дайындоо; 

 КР  Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы 

директорунун бош турган кызмат ордуна 2015-жылы 

10-февралда  ачык сынак жарыялоо. 

 БКнын төрагасынын милдетин аткаруу, КТРКнын 

БКсынын төрагасы шайланганга чейин Т. 

Джаманбаевага жүктөлдү; 

2.  2015-жылдын 12-  А. Сатаров КР КТРКнын БКнын төрагасы болуп 
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февралындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №71/15 

протоколу  

 

шайланган. 

 Менеджменттин кароосуна Б.Молдогазиеванын 

арызын берүү. Жасалган аракеттердин жыйынтыктары 

боюнча БКнын алдында отчет берүү. 

3. 2015-жылдын 10-

мартындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №72/15 

протоколу  

 

 О.Арзыкуловду, А.Ахматовду, С.Дүйшалиевди 

керектүү документтеринин толук пакети жоктугуна 

жана сынакка катышуунун жол-жоболорун 

бузгандыгына байланыштуу сыныкка катышуудан  

чыгарып салуу. 

 

4.  2015-жылдын 12-

февралындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №73/15 

протоколу  

 Башкы директорду шайлоо боюнча жашыруун добуш 

берүү үчүн бюллетендин формасын бекитүү жана 

бюллетенге башкы директордун кызматына карата 

жарыяланган сынактын төртүнчү баскычына өтүшкөн 

8 талапкерди киргизүү; 

 Төмөнкү курамдагы эсептөө комиссиясын түзүү: 

Ж.Бакашова, А.Өмүрканов, И.Шестаков. Эсептөө 

комиссиясынын төрайымдыгына бир добуштан   

Ж.Бакашова дайындоо; 

 КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын башкы 

директору кызматына Илим Карыпбековду шайлоо 

жөнүндө жашыруун добуштун жыйынтыктарын  

бекитүү; 

 Добуш берүүнүн жыйынтыктарын  жарыялап/бекиткен 

учурдан тартып күчүнө кирген чечимге ылайык, Илим 

Карыпбеков КТРКнын башкы директорлугу 

кызматына ушул учурдан тартып киришүүсү; 

 Бул чечимдин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү КТРКнын 

кадрлар бөлүмүнө кабыл алуу жана тиешелүү 

документтерди тариздетүү үчүн берилсин. 

5.  2015-жылдын 09-

апрелиндеги КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №75/15 

протоколу  

 КТРКнын ишмердиги жөнүндө 2014-жылдагы  отчету 

бекитилсин; 

 КТРКнын БКнын 2014-жылдагы отчету жактырылсын; 

6. 2015-жылдын 7-

майындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №76/15 

протоколу  

 РРТБнын директору Б.Алиевдин отчету маалымат 

катары кабыл алынсын. 

 КТРКнын менеджменти БКнын техникалык базанын 

абалы боюнча сунуштары эске алынсын. 

Координациялоо жана техниканы бөлүштүрүү, 

монтаждоо жана КТРКнын окуу борборуна таанышуу 

үчүн берилсин; 

 К. Асылбашев КР КТРКнын башкы директорунун орун 

басары кызматына дайындалсын 

7. 2015-жылдын 22-

майындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №77/15 

протоколу  

 

 КТРКнын башкы директорунун радио боюнча орун 

басары К.Иманалиевдин отчету эске алынсын. 

  Радиоугуучулардын жана КР Жогорку Кеңешинин 

профилдик комитетинин кайрылууларын эске алуу 

менен КТРКнын менеджментине радиоэфирдеги 

прайм-тайм сааттарга өздүк продукцияны 
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жайгаштыруу сунушталсын; 

 КТРКнын менеджментине: чет элдик маалыматтык 

кызматтар тарабынан түзүлгөн, КТРКнын эфирине 

чыгарылып жаткан бардык програмалар эл аралык 

стандарттарга шайкештигине карата текшерүү 

сунушталсын; 

8. 2015-жылдын 25-

июнундагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №78/15 

протоколу  

 

 КТРКнын менеджменти контент боюнча КТРКнын 

БКнын мүчөлөрү тарабынан берилген эскертүүлөрдү 

кабыл алсын; 

 КТРКнын менеджментине 3 айдын ичинде 

берүүлөрдүн алгачкы торчосун иштеп чыгуу 

сунушталсын жана  Байкоочу кеңештин кароосуна 

киргизилсин;    

 «Ибарат» редакциясынын продюсери Н.Аалы кызы 

редакциянын ишмердиги боюнча БКнын мүчөлөрүнүн 

эскертүүлөрүн маалымат катары кабыл алсын; 

 «Ибарат» редакциясынын продюсери КТРКнын 

Көркөм  кеңешине З.Үсөновдун чыгармачыл кечесин 

тарткан тасманы  (түп нускасын жана монтаждалган 

вариантын) берсин; 

 КТРКнын менеджментине жакын арада КТРКнын Ош 

студиясына байланышкан маселени чечүү 

сунушталсын; 

 КТРКнын менеджментине КТРКнын редакциялык 

саясатын бузуу учуруна байланышкан бардык 

эскертүүлөрдү маалымат катары кабыл алуу 

сунушталсын; 

  

9. 2015-жылдын 2-

октябрындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №79/15 

протоколу  

 

 «Кыргызтелефильмдин» директору Н.Токомбаеванын 

маалыматы эске  алынсын; 

 КТРКнын Редакциялык кеңешчисинин 2015-жылдагы 

отчету маалымат катары кабыл алынсын; 

 Башкы директор И.Карыпбековго Н.Мамытованы жана 

Ч.Садыгалиеваны иштен бошотуу маселесин кайра 

карап чыгуу сунушталсын; 

 Н. Мамытовага жана Ч. Садыгалиевага сотко кайрылуу 

сунушталсын; 

10

. 

2015-жылдын 19-

ноябрындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №80/15 

протоколу  

 

 КТРКнын башкы директору И.Карыпбековго, башкы 

директордун орун басары К.Асылбашевге жана СЭИП 

студиясынын продюсери К.Ариповага, СЭИПтин 

ишмердиги тууралуу маселени  кароону үзгүлтүккө 

учураткандыктан, экинчи жолу кароодо оозеки 

эскертүү берилсин; 

 СЭИП студиясынын продюсери СЭИПтин ишмердиги 

тууралуу отчетту жазуу түрүндө БКнын кийинки 

отурумуна сунуштасын; 

 КР КТРКнын Редакциялык кеңешчиси Т.Валиеванын 

ишмердик мөөнөтү, аракеттеги КР КТРКнын Байкоочу 

кеңешинин ыйгарым укуктары аяктаганга чейин 

улантылсын; 

 КТРКнын редакциялык кеңешчиси кийинки отурумга 
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СЭИП студиясынын контенти боюнча 

телекөрүүчүлөрдөн келип түшкөн сунуштар  жана 

эскертүүлөрү тууралуу маалым кат даярдасын; 

 «Илим жана турмуш» программасына тиешелүү 

БКнын мүчөлөрүнүн эскертүү  жана сунуштарын эске 

алуу КР КТРКнын башкы директору И.Карыпбековго 

сунушталсын; 

 КТРКнын менеджментине «Илим жана турмуш» 

программасын калтыруу сунушталсын жана СЭИП 

редакциясына пограмманын концепциясын жазуу жана 

форматын өзгөртүү тапшырылсын; 

 С.Тыналиевдин кайрылуусуна жооп берүү КР 

КТРКнын башкы директору И.Карыпбековго  

сунушталсын. Жүргүзүлгөн аракеттердин 

жыйынтыктары боюнча  БКнын алдында отчет 

берилсин; 

 Композитор Астар Тыналиевдин кайрылуусуна жооп 

берүү, КР КТРКнын башкы директору 

И.Карыпбековго сунушталсын. Жүргүзүлгөн 

аракеттердин жыйынтыктары боюнча БКнын алдында 

отчет берилсин; 

 

11

. 

2015-жылдын 10-

декабрындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №81/15 

протоколу  

 

 СЭИП редакциясынын продюсери редакциянын 3 

айлык өнүгүү стратегиясын даярдасын жана БКга 

сунуштасын; 

 КТРКнын БКсынын мүчөлөрүнө СЭИП 

редакциясынын ишмердигине тиешелүү 

эскертүүлөрдү/сунуштарды маалымат катары кабыл 

алуу, КР КТРКнын башкы директору И.Карыпбековго 

сунушталсын; 

 Т.Чоротегиндин жаңылыктардын бирдиктүү кызматын 

(ТВ, радио, интернет сайт) түзүү тууралуу сунушун 

маалымат катары кабыл алуу, КР КТРКнын башкы 

директору И.Карыпбековго сунушталсын; 

 «Коом жана дин» программасынын актуалдуу жаңы 

форматын классикалык исламдын негизинде 

теологиялык маалыматтарды эске алуу менен иштеп 

чыгуу, кадыр-барктуу, билимдүү дин жагынан 

маалыматы бар  КМДБнын өкүлдөрүн   эксперт катары 

тартууну эске алуу, КР КТРКнын башкы директору 

И.Карыпбековго сунушталсын; 

 

12

. 

2016-жылдын 21-

январындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №82/16 

протоколу  

 «Журналисткое расследование: Коррупционные схемы 

в системе образования» программасын улантуу КР 

КТРКнын башкы директору И.Карыпбековго 

сунушталсын, ошондой эле соттун чечимине 

жыйынтыктарына таянган, объективдүү ар тараптуу 

талдоо программасы иштелип чыксын; 

 КТРКнын 2016-жылдагы бюджети бекитилсин; 

13

. 

2016-жылдын 21-

январындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

 «Замана» студиясынын өнүгүү стратегиясы маалымат 

катары кабыл алынсын; 
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отурумунун №83/16 

протоколу  
 «Замана» студиясынын ишмердиги боюнча Байкоочу 

кеңештин мүчөлөрүнүн эскертүүлөрүн маалымат 

катары кабыл алуу, КР КТРКнын башкы директору 

И.Карыпбековго сунушталсын. 

 КТРКнын 2015-жылдагы ишмердиги жөнүндө, КР 

КТРКнын башкы директору И.Карыпбековдун отчету 

бекитилсин; 

14

. 

2016-жылдын 21-

январындагы КР 

КТРКнын БКсынын 

отурумунун №84/16 

протоколу  

 КР КТРКнын БКсынын мүчөлөрүнүн  эскертүүлөрү 

жана толуктоолору боюнча, КРнын «КТРК жөнүндө» 

мыйзам долбоору бекитилсин; 

 КР КТРКнын БКсынын мүчөсү Б.Досалиеванын катын 

карап чыгуу, КР КТРКнын башкы директору 

И.Карыпбековго сунушталсын. Аракеттердин 

жыйынтыктары боюнча КР КТРКсынын БКсынын 

алдында отчет берилсин; 

 

 2015-жылдын 12-февралындагы КР КТРКнын БКсынын отурумунун №73/15 

протоколу– Илим Карыпбеков КТРКнын башкы директору шайланды; 

 2015-жылдын 7-майындагы КР КТРКнын БКсынын отурумунун №76/15 протоколу 

– К. Асылбашев КР КТРКнын башкы директорунун орун басары кызматына 

бекитилди. 

Отчеттук мезгил ичинде Талас, Ош жана Баткен областтарында коомчулук менен 

жолугушуулар өткөрүлгөн. Жолугушуулардын жыйынтыктары Кеңештин отурумдарында 

талкууланган жана тиешелүү корутундулар жасалып, сунуш катары  аткаруу үчүн   

КТРКнын менеджментине берилген. 

 

Отурумдардан тышкары КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрү, Корпорациянын  

айрым долбоорлорун ишке ашыруу жана колдонууга киргизүү боюнча иш-чараларга   

катышып турган. 

Мисалга алсак, Кеңештин мүчөлөрү КТРКнын Кыргызстандын санариптик 

телеберүүсүнүн социалдык пакетине киришкен жаңы телеканалдарын ишке киргизүү 

учурунда: «КТРК-Спорт» спорттук телеканалынын жана маданий тематикасындагы 

«Маданият-Тарых-Тил» телеканалынын ачылышына катышкан. 

 

«Маданият-Тарых-Тил» жаңы телеканалы Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясынын мурдатан иш алып барып жаткан «Маданият» 

телеканалынын базасында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын Президенти 

тарабынан жарыяланган, 2016-жыл – Тарых жана маданияты жылына» арналган. 

 

Жаңы телеканалдын берүүлөрүнүн концепциясы калктын моралдык-этикалык жана 

маданий-эстетикалык муктаждыктарын канааттандырууга, ошондой эле өсүп келе жаткан 

жаңы муунга тарыхты жана кыргыз тилин окуп үйрөнүү аркылуу маданий 

идентификациялуулуктун негиздерин адат кылып үйрөтүүгө багытталган. 

Аталган телеканалдын берүүлөрүнүн олуттуу үлүшүн мында маданий-агартуучулук 

жанры түзүп турат. 

«Маданият–Тарых–Тил» жаңы телеканалы заманбап санариптик техника жана HD 

жогорку тактыктагы берүүлөр үчүн студия-аппарат жабдыктары менен камсыз болду. Бул 
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ага санариптик берүүлөрүн баштаган телеканалардын арасында олуттуу статус берип 

турат. 

 Андан тышкары, КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан жыл ичинде Д.Садырбаев 

атындагы «Кыргызтелефильм» студиясынын ишмердиги жана анын мүмкүнчүлүктөрүн 

жана өксүк жактарын аныктоо. Корпорациянын жана студиянын жетекчилерине андан 

ары иш алып баруунун жаңы мүмкүн болгон варианттарын сунуштоо.   

 КТРКнын Байкоочу кеңешине сунушталган маалыматтан, отчеттук жыл ичинде 

―Кыргызтелефильм‖ тарабынан ар түрдүү социалдык тематикага карата 15 кыска 

метраждуу, документалдуу жана көркөм тасмаларлар тартылгындыгы көрүнүп турат. 

―Кыргызтелефильмдин‖ фильмдик продукциясынын өзгөчөлүгү болуп, Кыргызстандын 

аймактарынын жашоочуларынын, атап айтсак айыл жеринин жашоо - турмушун 

көрсөткөн тасмалар эсептелет. 2016-жылга карата 31 кыска метраждуу, документалдуу 

жана көркөм тасмаларды тартуу пландаштырылган. Алардын арасында Кыргызстандагы 

белгилүү инсандар, өлкөдөгү орчундуу окуялар,  ошондой эле Кыргызстандын кооз 

жерлери жөнүндө түрдүү тематикадагы фильмдер тартылмакчы. 

 
 

4. Аудитория менен   байланышты жөнгө салуу боюнча ишмердик. КТРКнын 

редакциялык саясаты: аудиторияны сапаттуу жана ар түрдүү маалымат 

менен камсыздоо. Редакциялык саясаттын талабын сактоо боюнча чаралар. 

 

Коомдук Байкоо кеңешинин ишмердигинин дагы бир маанилүү багыты – бул калк 

менен өз ара байланыш түзүү. Бул иш коммуникациялоонун ар түрдүү каналдары 

аркылуу, ошондой эле КТРКнын Редакциялык кеңеши менен биргеликте жүргүзүлөт. 

2015-жылдын январынан тартып КТРКнын Редакциялык кеңешчиси (Омбудсмен) 

институтунун дарегине жарандардан 672 кайрылуу жана даттануу  ар түрдүү темаларга, 

проблемаларга жана эскертүүлөргө тиешелүү келип түшкөн. Алардын ичинде: каналдын 

теле жана радиосигналынын сапаты, радио жана телепрограмманын контенти. Көпчүлүк 

маселелер Кыргызстандагы санариптик берүүлөргө өтүүгө байланышкан. Ар бир телефон  

чалуулар боюнча бардык даттануулар жана эскертүүлөр  КТРКнын жетекчилигине жана 

продюссерлерине багытталат, ошондой эле РПО РМТР жетекчилигине берилет. Алынган 

жооптор, КТРКнын РК баракчасында жана КТРК сайтында -http://ktrk.kg/ru/rs 

жайгаштырылышат. 

Теле көрүүчүлөрдөн жана радио угуучулардан телефон аркылуу келип түшкөн  

даттануулар – 410; 

Теле көрүүчүлөрдөн жана радио угуучулардан кат түрүндө түшкөн даттануулар жана 

арыздар – 30; 

Теле көрүүчүлөрдөн жана радио угуучулардан социалдык түйүндөр аркылуу келип 

түшкөн даттануулар жана арыздар – 200гө жакын; 

Теле көрүүчүлөрдөн жана радио угуучулардан rkktrkkg@gmail.com электрондук 

почтасына  келген даттануулар жана арыздар – 32; 

 

Андан тышкары, КТРКнын редакциялык кеңеши жана Омбудсмендин ассистенти өз  

ишмердик алкагында өлкөнүн аймактарына теле көрүүчүлөр менен жолугушууга 

чыгуусу– 8 жолу; 

http://ktrk.kg/ru/rs
mailto:rkktrkkg@gmail.com
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 Ошондой эле КТРКнын Редакциялык кеңеши КТРКнын Байкоочу кеңешигин 

отурумдарына туруктуу  катышкан – 14 жолу; 

Бардык даттануулар жана арыздар боюнча КТРКнын Редакциялык кеңешчиси 

тарабынан төмөнкүдөй аракеттер жүзөгө ашырылган: теле  жана радио  эфирдин 

техникалары бузулган  учурга тиешелүү болгон бардык даттануулар, РПО РМТР 

жетекчилигине жана КТРКнын техникалык кызматтарынын жетекчилерине багытталган. 

Алсак, РПО РМТРдин башкы кеңсеси өз кызматкерлерин жер-жерлердеги бузулган 

техникаларды оңдоо  үчүн жөнөтүп турушкан: теле, радиорелейный түзүлүштөрүнүн 

ишиндеги бузулган техникаларын оңдоп, антенналарды кайрадан жөнгө салуу сыяктуу 

ж.б. КТРКнын Техникалык бөлүмү жогоруда аталган проблемалуу аймактарга сигналды 

жеткирүү, сапатын жакшыртуу боюнча маселелерди чечкен. 

КТРКнын Ред.кеңешчиси институтуна кайрылган көпчүлүк телекөрүүчүлөрдүн  

―Спокойной ночи, малыши‖ программасына окшош балдар программасын теле экранга 

чыгаруу өтүнүчү  боюнча ―Балдар FM‖ радиосу,  ―Балдар берүүлөрү‖ студиясы  менен 

азыркы учурда, ―Ага Хан‖ фондунун көмөгү менен эфирге балдар үчүн эки программа  

даярдоодо. 

Азыркы учурда КТРКнын Редакциялык Кеңешчиси институту тарабынан төмөнкүдөй 

ишмердик жүзөгө ашырылууда: 

КТРКнын эфирине жана КТРКнын радиолоруна: ―Биринчи радио‖, ―Кыргыз радиосу‖, 

―Достук‖, ―Миң кыял FM‖, ―Балдар FM‖ чыгып жаткан теле жана радио программалар күн 

сайын каралып жана угулуп турат. 

Күн сайын теле көрүүчүлөрдөн жана радио угуучулардан ар түрдүү темаларга, 

проблемаларга жана эскертүүлөргө байланыштуу сунуштар кабыл алынат. Алардын 

катарында: каналдын теле жана радио сигналынын сапаты, радио жана теле 

программанын контенти. Көпчүлүк маселелер Кыргызстандагы санариптик берүүлөргө 

өтүүгө байланышкан. Ар бир чалуулар боюнча бардык даттануулар жана эскертүүлөр  

КТРКнын жетекчилигине жана продюссерлерине багытталат, ошондой эле РПО РМТР 

жетекчилигине берилет. Алынган жооптор, КТРКнын РС баракчасында жана КТРК 

сайтында http://ktrk.kg/ru/rs жайгаштырылат. 

 

Маалымат үчүн: 2010-жылы КР КТРКдагы кардиналдык реформалардын катарын 

өткөрүүгө карата байкалган тенденцияга байланыштуу,КТРКнын Акыйкатчы институтун 

түзүү зарылдыгы пайда болгон. Акыйкатчы институту КТРКнын ишинде өтө зарыл, 

анткени КТРКнын берүүлөрүнүн укуктук багытта маанилүүлүгү дал ушул КТРКнын 

маалыматтык, агартуучулук жана көңүл ачуу програмалардын кеңири спектрин өлкөнүн 

бүткүл аймагына, Кыргыз Республикасынын бүткүл калкынын кызыкчылыктарында  

сунуштай алуу менен шартталган. Мында калктын этникалык, маданий ар түрдүүлүгү 

эсепке алынат. Андан тышкары, бүгүнкү күндө, дал ушул КТРК коомдук пикирлер  жана 

көз караштардын колдо бар диапазонун толук чагылдыра турган өз учурунда жогорку 

спаттагы берүүлөрдү жүзөгө ашырууда, ал калктын кеңири катмарынын  маалыматтык 

кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын канааттандырат. 

 

 

 

 

http://ktrk.kg/ru/rs
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5. «КТРК жөнүндө» мыйзамда каралган, Корпорациянын алдынагы 

милдеттерди аткаруу: 

 

 Жалпы көлөмдөн 50% ашыгыраагын мамлекеттик тилде берүү 

Кыргыз Республикасынын ―Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүндө‖ мыйзамына ылайык, Корпорация берүүлөрүнүн 50% ашыгын 

мамлекеттик тилде жүзөгө ашырууга милдеттүү.  

Жыйнакталган көлөмүндө (КТРКнын телерадиоканалдары боюнча) 2015-жылы 

(кыргыз) мамлекеттик тилинде берүү 70 пайызды түзгөн. 

Ошентип, «КТРК жөнүндө» мыйзамга ылайык берүүлөрдү мамлекеттик тилде жүзөгө 

ашыруу бөлүгү  толугу менен 50 пайыздан ашык көлөмдө аткарылууда.  

 Эфирдин 30 пайызга чейинки көлөмүн балдар, жаштар, көңүл ачуучу жана 

билим берүүчү программаларына бөлүү 

КТРКдагы балдар-билим берүү тематикасына карата берүүлөр «Келечек» студиясы 

жана «Балдар FM» радиосу тарабынан жүргүзүлүшөт. Эгерде биринчи студия СТБ 

социалдык пакетине кирген «Баластан» адистешкен балдар-билим берүү телеканалы үчүн 

берүүлөрдү чыгарса, экинчи студияда  Корпорациянын радио каналдарынын угуучу 

балдар аудиториясын камсыздашат. 

Жаштар үчүн көңүл ачуучу жанрдык сегментин «Музыка» телеканалы, «Миң Кыял 

FM» радиосу, ошондой эле «Коомдук биринчи каналдагы» ТВ «Жаштар» студиясы 

толуктап турат. 

Балдар жана жаштар үчүн берүүлөр, ошондой эле көңүл ачуучу жана билим берүү 

багытындагы берүүлөр, Корпорациянын бардык телерадио каналынын жалпы көлөмүн 

алганда орто  эсеп менен берүүлөрдүн  36% түзөт.  

КР  ―КТРК жөнүндө‖ мыйзамын аткаруу боюнча балдар,  жаштар үчүн көңүл ачуу  

жана билим берүү багытындагы программаларга, эфирдин 30 пайызга чейинкини көлөмүн 

бөлүү тууралуу милдетин – толук көлөмдө аткарды. 

 

 Атамекендик контент 70пайыздан кем эмес,  тыштан алып берүүлөр 30 %га 

чейин 

Корпорациянын телерадиоканалдарынын эфириндеги тышкы контент анимациялык 

жана кино-музыкалык продукция түрүндө берилген, анын көлөмү берүүлөрдүн жалпы 

көлөмүнөн 20 пайыздан жогору эмес. Калган көлөмдү өздүк өндүрүш, атамекендик кино 

продукциясы жана Кыргызстанын аймагындагы студияларда өндүрүлгөн берүүлөр түзүп 

турушат. Ага ылайык, Кыргыз Республикаснын ―КР Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүдө‖ мыйзамынын берүүлөрдүн 70% кем эмес бөлүгүн атамекендик 

контентке берүү бөлүгүнүн аткарылышы, 2015-жылы толук көлөмдө ишке ашкан. 

 Мамлекеттик органдардын расмий билдирүүлөрүн таркатуу 

Кыргыз Республикасынын ―Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүндө‖ мыйзамына ылайык, КТРК Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын расмий 

маалыматтарын таркатат жана алардын ишмердигин чагылдырат. 

2014-жылы Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы өзүнүн 

техникалык жана адам ресурстарын төмөнкү көрүнүктүү иш-чараларды жана мамлекеттик 

маанидеги окуяларды чагылдыруу үчүн жөнөтүп турган:  
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 КР Президентинин, Жогорку Кеңештин Төрагасынын жана Кыргыз 

Республикасынын Премьер-Министринин ишмердигине байланышкан олуттуу 

окуялар жана иш-чаралар күн сайын «Ала-Тоо» маалымат программасында 

чагылдырылат. 

 Эфирге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишмердигин чагылдыруучу 

―Парламент‖,  ―Парламентаризм сабактары‖ күнүмдүк берүүлөрү чыгарылат. 

 Жогорку Кеңештин күнүмдүк пленардык отурумдары  апта сайын шаршемби, 

бейшемби күндөрү толук көлөмдө ―Биринчи радионун‖ эфирине берилүүдө. 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердигин чагылдыруу боюнча күнүмдүк 

берүүлөр: «Өкмөт», «Кыргыз Өкмөтүндө», «Стратегия 2017». 

 Ведомстволор менен кызматташуу аркылуу аскерге чакыруу жана армияда кызмат 

өтөө, мекенчилдик, сот-укуктук жана башка тематикадагы күнүмдүк берүүлөр ишке 

ашырылышат. 

 Кыргызстанды көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлеринин юбилейлери, 

КР Президентинин Аппаратынан, КР Жогорку Кеңешинен, КР Өкмөтүнөн келип 

түшкөн каттарга ылайык. 

 Мамлекеттик ведомстволордун жана министрликтердин социалдык-маанилүү 

темалары боюнча социалдык роликтерди көрсөтүү. 

 

КТРКнын КРнын ―Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

жөнүндө‖ мыйзамынын негизинде бийликтин мамлекеттик органдарынын маалыматтарын 

берүү боюнча милдеттемелер бөлүгү толук көлөмдө аткарылган. 
 
 

6. Корпорациянын Башкы директорунун отчетун кароо. 

 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин негизги функцияларынын бири болуп  КТРКнын 

башкы директорунун Корпорациянын ишмердиги тууралуу жылдык отчетун кароосу 

эсептелет. КР «КР коомдук ишмердиги жөнүндө» мыйзамга ылайык  БК КТРКнын башкы 

директорунун отчетун көпчүлүк добуш менен (БКнын катышып жаткан мүчөлөрүнүн 

жалпы санынын 2/3 добушу менен) канааттандыраарлык эмес деп тааный алат, бул  

КТРКнын башкы директоруна ишеним көрсөтпөө маселесин козгоонун мүмкүн болушун 

шарттайт. 

КТРКнын башкы директорунун «2015-жылда жүргүзүлгөн иштер жөнүндө» отчету 

2016-жылдын 11-февралында КТРКнын Байкоочу Кеңешинин кезектеги отурумунда 

каралган, мында бир добуштан кабыл алынган чечим менен айрым кошумча эскертүүлөрү 

менен канааттандыраарлык-деп кабыл алынган. 

Кеңештин мүчөлөрү өткөн жыл ичинде болгон олуттуу жана оң жагына 

өзгөрүүлөрдү белгилешкен. Өзгөчө корпорациянын бюджетинин киреше бөлүгүнүн 

өлчөмү жогорулоосу, эмгек шарттарынын жакшыртылышы, шайлоо өнөктүгүн 

чагылдыруу ийгиликтүү жүрүшү, автопаркты жаңыртуу жана жалпы алганда 

корпорациянын ишинин жакшыруусу. 

КТРКнын кадрларын кесиптик сапатын  көтөрүү жөнүндө: 

Бир жыл ичинде бир нече багыттар боюнча иштиктүү иштер жасалган: өндүрүштүк 

инфраструктураны жакшыртуу, кадр потенциалын өнүктүрүү жана каналдын 

кызматкерлеринин кесиптик квалификациясын жогорулатуу. Мисалы: 
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 КТРКнын Окуу борбору расмий түрдө КР Билим берүү жана илим минитсрлигинин 

билим берүү ишмердигин жүргүзүүгө карата, атап айтканда: «КРнын массалык 

маалымат каражаттарынын кызматкерлерин даярдоо жана квалификациясын 

жогорулатуу курстарын» уюштурууга карата лицензиясын алган.  

   2015-жыл ичинде 31 окутуу боюнча  иш-чаралар өтүп, ага  корпорациянын 484 

кызматкери катышышкан. Окуу программасынын көлөмү 507 саатты түзгөн (же 

болбосо 5655 адам-саат). 80ге жакын кызматкер чет мамлекеттерден квалификациясын 

жогорулатуу курстарынан өткөн.  

 Тартипти бекемдөө үчүн көзөмөлдөөнүн чиптик системасы киргизилген, ал айрым 

эмгек тартбин сактабаган кызматкерлерди аныктоонун реалдуу механизми болуп 

калды. 

 Корпорациянын  түзүмүн оптималдаштыруу бөлүгүндө, башкы директор катары 

шайлоонун алдында И.Карыпбековго «Корпорациянын штаттык бирдигин жана 

түзүмүн  иреттөө» милдети коюлган эле. Жыйынтык катары 2015-жылы 

Корпорациянын жетекчилиги тарабынан 0,5 ставкадагы (жарым штат) 

кызматкерлердин саны олуттуу кыскартылган. Отчеттук жылдын жыйынтыгында   60 

толук эмес бирдиктин ичинен 0,5 ставка боюнча иштеп келген 46 кызматкер   толук 

штаттык бирдигине киргизилген (ишинен бошотпостон). 

 Кызматкерлерди мотивациялоо, жамааттын ширелишкен атмосфераны түзүү жана 

корпоративдик эс алуу маданиятын иштеп чыгуу максаттарында, Корпорациянын 

өздүк каражаттарынын эсебинен 2015-жылы жайында Ысык-Көлдөгү пансионаттарга 

эс алуу үчүн 3 күндүк корпоративдик эс алууну уюштуруу аркасында Корпорациянын 

450 кызматкери эс алып келген. 

 Корпорациянын жетекчилиги КТРКнын кызматкерлери үчүн 150 батирге эсептелген 

көп кабаттуу турак үйүн куруу үчүн жер тилкесинин бөлдүрүүгө жетише алды. 

 

 Жумуш  орундарында  ыңгайлуу шарттарды түзүү/КТРКнын инфраструктурасын 

жакшыртуу: 

   Корпорациянын имаратынын тышкы көрүнүшүн  жакшыртуу, Корпорациянын 

имаратынын  ичи жана эфирдик студияларын оңдоо боюнча кыйла көлөмдүү иштер 

жасалган. 

Буга КТРКнын имаратынын административдик бөлүгүнүн 3-кабатында «ачык 

кеңсе» (Open Office) форматында 800 м² аянтын түзгөн кеңсе бөлмөлөрүн толук кайра 

өзгөртүүнү мисал келтирүүгө болот. Бул имараттын  ичинде КТРКнын жогорку 

жетекчилигинин кызматтык бөлмөлөрүн тунук (айнек) кабинеттер түрүндө, 

пландаштырууга мүмкүндүк берген. 

Мындай ыкма менен жасалган ачык-айкындык тарапка кадам таштоо 

Корпорациянын коомдук телерадиоберүүнүн эл аралык стандартка умтулуусун көрсөтүп 

турат, ошондой эле имаратты жылытуунун натыйжалуу ыкмасын камсыздоого 

багытталган. Оңдоолор Корпорациянын өз  каражатынын эсебинен жүзөгө ашырылган. 

Ошондой эле имараттын административдик бөлүгүнүн кире бериши дагы оңдолуп, 

анын натыйжасында имараттын босого бөлүгү заманбап түргө келтирилген. Жарык берүү 

жана тыштан жарык нурунун таралышы жакшырды. Мунун өзү чет элдик конокторду, 

сырттан келген адамдарды кабыл алуу жана  кызматкерлерди өткөрүү үчүн ыңгайлуу 

шартты камсыз кылды. 
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2015-жылы  оңдоо иштери жүргүзүлгөн объекттердин жалпы санын алганда, 

КТРКнын телеканалдары үчүн СТБнын социалдык пакетине кирген багыт боюнча ишке 

ашкандардын  эң маанилүүлөрүн бөлүп көрсөтө кетели: 

 «Замана» студиясында (Эркиндик бульварында жайгашкан) капиталдык оңдоолор,  

 Концерттик студияны капиталдык оңдоо; 

 «Спорт» телеканалынын студияларын капиталдык оңдоо; 

 «Маданият» телеканалынын студияларын капиталдык оңдоо; 

 Үн коштоо (дубляждык) студиясын капиталдык оңдоо; 

2015-жылы КТРКнын автопаркын 10 жаңы минивен  жана  жеңил  авто машинелер 

менен жаңыртуу КТРКнын өздүк каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылган. 

Санариптик телеберүүгө өтүү жана техникалык модернизациялоо тууралуу: 

Отчеттук мезгил ичинде КТРКнын телеканалдарын жабдыктар менен камсыздоо 

үчүн жаңы техникалык каражаттарды сатып алуу үчүн тендерлер  өткөрүлгөн. 

Санариптик телеберүү жабдууларын сатып алууга карата өткөрүлгөн бардык 

тендерлер, санариптик телеберүүгө өтүүнүн алкагында «Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө»  мыйзамга ылайык мамлекеттик электрондук сатып алуулар системасы аркылуу 

жалпы суммасы 17 млн  412 миң сом жумшалган. 

Жыйынтыгында 2015-жылы жалпы модернизациялоо процессинде заманбап, 

санариптик аудио-видео жабдыктар, атайын жарык берүүчү, компьютердик техника жана 

башка комплектациялоочу 79 комплекти пайдаланууга берилген. 

 

2015-жылдын жыйынтыгы боюнча санариптик берүүгө өтүүнүн алкагында: 

 концерттик студияны капиталдык оңдоо иши жүзөгө ашырылып, мурунку эскирген 

стационардык орундуктар , сууруп чыгарма жаңы отургучтар менен алмаштырылды.   

Студиянын сахна сересине да заманбап конструктор-система орнотулду. Аппараттык 

студияга жаңы санариптик жабдыктар коюлду, бул жогорку HD форматтагы 

көрсөтүүнү  тартуулоого мүмкүндүк берет. 

 «КТРК Спорт» жана ««Маданият–Тарых–Тил» жаңы телеканалардары үчүн 

санариптик телеберүүгө ылайыкташткан 2 жаңы эфирдик студиянын аппаратуралары 

пайдаланууга берилди.  Бул эфирдик студиялар жана аппаратуралар 24 сааттык теле 

берүүлөрдү жогорку HD форматында таратуу жана өткөрүп берүүчү техникалык  

мүмкүнчүлүгүн түзүүнү шарттады. 

  Бул Эркиндик бульварында жайгашкан телестудияда жүргүзүлгөн капиталдык оңдоо  

иштери, КТРКнын телеканалдарын күнү-түнү таратууда пайда болгон техникалык 

мүмкүнчүлүк, санариптик телеберүүнүн социалдык пакетине ыңгайлашкан. 

  Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүгүү программасынын (ПРООН) колдоосу менен 

телеберүүлөрдү тартууда мүмкүнчүлүгү зор заманбап жаңы  сапаттагы виртуалдык 

декорациялар менен камсыз болду. 

 

КТРКнын чет элдик телерадио компаниялары менен кызматташуусу 

жөнүндө: 

Эл аралык кызматташууну кеңейтүү жана кызматкерлердин квалификациясын 

жогорулатуу максаттарында тажрыйба  алмашуу, ошондой эле чет өлкөлөрдүн маданияты 
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жана тарыхы тууралуу  программаларды даярдоо үчүн 2015-жылы Корпорациянын 72 

кызматкери, өлкөдөн тышкары  иш сапарларга жөнөтүлгөн. 

Отчеттук мезгил ичинде эл аралык кызматташууну кеңейтүү боюнча иш алып 

баруунун алкактарында Ирандын радио жана телеберүүсү жана «Фарс» маалыматтык 

агенттиги менен, MNB Монгол улуттук коомдук телеберүү жана Азербайжандын 

мамлекеттик телеберүүсү, Дубай ТВ жана Корея Республикасынын ТВ компаниялары 

менен кызматташуу тууралуу макулдашуулар  даярдалган. Бул макулдашуулардын  

өзөгүндө: контент алмашуу, кызматкерлер үчүн стажировкаларды өткөрүү боюнча өз ара 

кызыкчылыктар камтылган. 

Отчеттук мезгил ичинде Корпорация ―БиБиСи‖ Бүткүл дүйнөлүк кызматы жана 

TРT Түрк телерадиокомпаниясы менен  эфир убактысын ижарага берүү маселесинде 

макулдашуу шарттарын улантууда. Бул КТРКнын кызматкерлерин ай сайын 

стажировкадан өткөрүү жана өз ара контент  мазмундары боюнча тажрыйба алмашууда  

өнөктөштүк мамилелер  сакталып келет.  Ошондой эле  Кытай Эл Республикасынын Орус 

бөлүмү («CCTV-Русский») менен кызматкерлерди ай сайын стажировкадан өткөрүү 

багытында макулдашууга жетишти. КТРКнын кызматкерлерин  стажировкадан өткөрүү 

чыгымын, кабыл алуучу тараптан моюнга алган, Корпорация  барып-келген  авиабилеттин 

каражатын төлөп берет. 

Телерадио программалар торчосу тууралуу:  

2015-жылы Корпорациянын телерадиоканалдарынын программалар торчосундагы,  

актуалдуулугун жоготкон, мазмундук жактан эскирген же форматы боюнча бири-бирине 

окшош жана коомдук каналдык концепциясы  жана редакциялык саясатка шайкеш 

келбеген, сапатсыз   телерадио берүүлөргө,  аудиториянын сунуш-пикирлерине таянуу 

менен бир катар  өзгөртүүлөр киргизилди. 

 

Телеберүү боюнча: Отчеттук мезгил ичинде   эфирдин талаптарына  мазмундук  

жактан жооп бербеген 18  көрсөтүүлөр түрмөгү толугу менен эфирден алынып салынган. 

Жабылган көрсөтүүлөрдүн ордуна көрүүчүлөрдүн талаптарына жооп бербеген жаңы 

телеберүүлөр киргизилди.  

КТРКнын жаңы берүүлөрү:  

 ―Улуу мурас‖ – Кыргызстандын тарыхы жана атактуу кыргыз инсандарынын 

турмушунан алынган берүүлөр; 

 2015-жылы шайлоо өнөктүгүнүн алдында, КР Жогорку Кеңештин депутаттыгына 

талапкерлер катышкан   дебаттар түрмөгү  эфирге чыкты жана андагы убадалардын 

аткарылышы боюнча азыр да уланууда; 

 «КТРК Кербени» – түрмөгүнөн өлкөнүн алыс аймактарынан өзгөчө үлгү болорлук 

ийгиликтери бар  ишмер адамдардын турмушу чагылдырылып келет; 

 ―Ийгиликтин сырлары‖ – көрсөтүүсүүнүн каармадандары жеке карьерасы  жана 

ишкердикте ийгиликке жетишишкен   замандаштар да өрнөк болчу адамдар; 

 ―Апта аягында‖ – жума ичиндеги маанилүү окуялар, адис эксперттердин  талдоосунда; 

 ―Трибуна КТРК‖ –  күндөлүк жашоодогу кемчиликтер жана ийги кадамдар туралуу 

түркүн пирилер камтылган көрсөтүү; 

 Жана башка программалар. 

Социалдык  чөйрөгө багытталган контетти көбөйтүү бөлүгүндө: 
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 Санариптик телеберүүлөрдүн (СТБ) социалдык  пакетинде  жалпы өлкө аймагына  

көрсөтүлө турган күнү-түнү берилүүчү «КТРК Спорт» телеканалы  ишке кирди.    

Телеканалдын эфиринде Кыргызстандагы  жана дүйнөлүк спорттук мелдештердин 

жүрүшүн түз алып берүү. Ошондой эле КТРКнын   жаштар үчүн спорттук жана көңүл 

ачуу  викторина түрүндөгү теле берүүлөрдө сергек жашоо образына арналган 

көрсөтүүлөр даярдалууда. 

 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча санариптик телеберүүлөрдүн (СТБ) социалдык  

пакетиндеги дагы бир, бүтүндөй өлкө аймагына тараган,маданий-агартуучу  

«Маданият–Тарых–Тил» телеканалы көрсөтүүлөрүн баштады.  

Кыргыз радио бирикмеси боюнча: 

Радиоуктуруулар боюнча, 2015-жылы КТРКнын ―Кыргыз радиосу‖–FM 106.9 

жыштыгында, ал эми FM104.1 жыштыгында:―Биринчи радио‖, ―БалдарFM‖, ―Достук‖ 

радиолору жана ―Миң кыял FM‖– FM107.3 жыштыгында ар бири сутка ичинде 17 саат 

көлөмүндө обого чыгып келет. Бул радио каналдар ар бири өзүнө тишелүү редакциялык 

саясатты ишке ашырат.  Ошондой эле ―Кыргыз радиосунун‖ алтын казына борбору, 

элибиздин рухий казынасын сактап, элге берип келүүдө. 

―Кыргыз радиосу‖– нукура кыргыз тилинде гана чыккан,  кыргыз рухун даңазалоого 

багытталган; 

―Биринчи радио‖–  өлкө аймагындагы жана дүйнө жаңылыктарын ишенимдүү 

булактардан алынган маалыматтар топтому менен тараткан, маалымат радиосу. Кыргыз 

жана орус, азырак бөлүгү англис тилиндеги маалыматтарды камтыйт; 

―БалдарFM‖ – жаш жеткинчектер үчүн жомоктон тартып, көркөм өнөргө чейинки 

контентти ичине алат; 

  ―Достук‖– Кыргызстандагы 80ден ашык улуттук азчылыктардын өз эне тилинде 

маалыматтары жана калк арасында ынтымакка багытталган маалыматтарды таратат; 

 ―Миң кыял FM‖–  жаштардын музыкалык  көңүл ачуу  программаларынан турат; 

 

2015-жылы бардык радиоканалдардын эфирдик торчосун иштеп чыгууда, эң башкысы 

угуучулардын суроо-талаптары эске алынат. Ошондой эле эфирдин жасалгасын жаңылап 

туруу,  жаңы радио долбоорлорун киргизүү багытында чыгармачылык изденүүлөр ишке 

ашып келет.   

Эң маанилүү радио долбоорлордун ичинде: А. Осмоновдун 100 жылдыгына карата 

эфирге акындын поэзия саптарын жатка айткан: өлкөдөгү жөнөкөй жарандардан тартып, 

белгилүү  акын-жазуучулар, атактуу  адамдар, министрлер  жана КР Жогорку Кеңешинин 

депутаттарына чейин  Алыкулдун ырларын  окуу  боюнча өткөн эфирдик акцияны бөлүп 

кароого болот. Акция «Кыргыз Радиосунун» эфиринде жыл бою улантылган. Ушул 

сыяктуу кыргыздын атактуу өнөр адамдарынын чыгармачылыгына арналган акциялар тез-

тез уюштурулуп турат.  Анан да  ―Кыргыз радиосунда‖  ар түрдүү: музыкалык, адабий 

жана библиографиялык журналдарга чейинки багыттагы 13 жаңы радио долбоорлор ишке 

киргизилген.  Алар: ―Ой талкуу”, “Улут сыймыгы”, “Эл ичи өнөр кенчи”, “Вива музыка”, 

“Кубулжуйт элдик аспаптар”  (эл ичинен чыккан өнөрлүүлөр), “Тил маданияты”, 

“Адабият айдыңында”, “Дил маек”, “Чакмак”, “Кыргыз радиосунун Хит парады”, 

“Илгеркиден икая”, “Тасма таржымалы”, “Ырларымда менин канатым”. 

«Биринчи радио» – маалыматтык радиоканалда  өлкөдөгү, дүйнөдөгү   күндүн эң 

маанилүү окуялары тууралуу  ар бир 20 минут сайын 5 мүнөт көлөмүндөгү жаңылыктар  

кыргыз жана орус тилдеринде киргизилген.   2016-жылдын 1-апрелден тартып, ―Биринчи 

радионун‖ эфирдик торчосунун эң угумдуу саат алкагынан (7.00–9.30) ―Азаттык‖ 

радиосунун уктуруулары  жылдырылды.  

2015-жылы ―Кыргыз радиосунун‖ алтын казына борбору, алтын казынада 1939-

жылдан бери жазылып алынган ооз комуз күүлөрүн кайрадан иштеп чыгып, жаш 
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музыканттардын аткаруусунда жаздыруу боюнча КР эмгек сиңирген артисти Нурлан 

Нышанов  жетектеген ―Устат-шакирт+‖ тобу менен биргеликте ―Ооз комуз күүлөрү‖ нота 

китеби, компакт-диски менен чыгарылып, алтын казына байлыгы жаңыртылды, бул иш 

дагы улантылууда.   

 

КТРКнын каржыланышы жана бюджети тууралуу: 

КТРКны каржылоо 2015-жылы 400,2 млн сом суммасындагы республикалык 

бюджеттин эсебинен жүзөгө ашырылган. Бул каналдын каржылык муктаждыгынын 70% 

түзгөн. Калган  30 пайызын Корпорация өз киреше булактарынын эсебинен жапкан. 

2015-жыл Корпорация үчүн финансылык жактан алганда, кыйла натыйжалуу 

болду. Корпорациянын бюджети 2014-жылга салыштырганда бул жылы,  өскөнү байкалат. 

Каналдын өздүк кирешесинин көлөмү, 2015-жылы 265,3 миллион сомду түзгөн. 

Корпорациянын бюджетинин көлөмү, 2014-жылга салыштырганда 85% жогору болгон.  

Анан көлөмү отчеттук мезгил ичинде алынган гранттарды эсепке албаганда,  121,9 млн 

сомго  жеткен.  

Бул экономикалык кризис учурунда ири жарнама берүүчүлөр  рыноктон кете 

баштаганына карабастан, Корпорация менеджменти отчеттук мезгил ичинде жарнамадан 

түшкөн  кирешенин көлөмүн сактоого, жада калса эки эсеге чейин көтөрүүнү камсыз кыла 

алганын көрсөтөт. 

Түшүнүктүү болсун үчүн 2014-жылга салыштырганда, 2015-жылы жарнама үчүн 

акы алынган эфирдин көлөмү 13 655,2 мүнөттөн, пайыздык көрсөткүч боюнча (36,4%) же 

389 мүнөткө көбөйгөн. 

Андан тышкары, жарнама берүүчүлөр тарабынан аз пайдаланылуучу күндүзгү саат 

алкактарындагы (офф-тайм) убактыларында  жарнама  жайгаштыруу активдештирилген. 

2015-жылы офф-таймдагы жарнама убактысындагы – 2 813,5 мүнөт, 11 546,6 миң сомго 

сатылган, бул өткөн жылдагыдан 6 034,0 миң сомго көп дегенди билдирет, тактап 

айтканда 2 эсе  жогорулоо  болгон. 

2015-жылы көчмө телестудия – (ПТС)  кызматынын эсебинен кирешенин көлөмү  

жогорулаган. 2015-жылы көчмө телестудиянын  көрсөтүүлөрдү тартууга чыккан каттамы, 

2014-жылга  салыштырмалуу 110 учурга  кыскарган. Бирок, ошол эле учурда көчмө 

телестудияны  ижарага берүүдөн түшкөн  кирешенин көлөмү 215,1 миң сомго 

жогорулаган. Эгерде 2014-жылы көчмө телестудия – (ПТС) 304 жолу чыкса, 2015-жылы 

болгону 194 жолу чыкканы менен алып келген кирешенин көлөмү  59,3 пайызга өскөн. 

Ошентип, корпорациянын финансылык абалына алгачкы талдоонун жыйынтыгы 

көрсөтүп тургандай,  бюджеттик каражаттарды  алуу менен катар, КТРК  атаандаштыкка 

жөндөмдүү, динамикалуу өсүшкө ээ болгон, менчик капиталынын камсыздай алган, 

туруктуулукка жетишкен. Бул ликвид активдери бар   жана карыздарын   өз мөөнөтүндө 

жана толук көлөмдө  төлөөгө жөндөмдүү деңгээлди камсыз кыла алган. 

Корпорацияда бул ийгиликтердин  жарылышы, 2010-жылдан  бери  коомдук 

көзөмөлдөө жана башкаруу институту катары – Байкоочу кеңештин  иш алып 

баруусунун натыйжасы.  
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Корпорациянын ишмердиги тууралуу жылдык отчетту кароо процесси ачык түрдө, 

КР ММКнын өкүлдөрүнүн, КТРКнын жамаатынын жана Байкоочу кеңештин отурумуна 

катышуу үчүн алдын ала аккредитацияланган адамдардын катышуусунда өткөн. Бул ишке 

кандайдыр бир сырттан басым көрсөтүү жана кийгилишүүлөр болгон эмес. 

 

 

  Эскертүү: БКнын төрагасынын отчетуна,  КТРКнын башкы директору И.Карыпбековдун  

отчету кошо тиркелди.  

 

 

 

Урматтоо менен, 
Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү  

корпорациясынын Байкоочу кеңешинин төрагасы 
 

Абды Сатаров 


