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1. ДОКУМЕНТ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТТАР 

Отчет КТРКнын Байкоочу кеңешинин ишмердигинин жана ар бир 

актуалдуу болгон маселе боюнча ага  байланыштуу Кеңеш мүчөлөрүнүн 

сунуш пикирлеринин негизинде жана Корпорациянын менеджментинин, 

анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 2016-жылы аткарылган иштеринин 

жыйынтыгы катары түзүлдү. 

Кеңештин ишмердиги жөнүндө отчетту даярдоодо Байкоочу кеңештин 

 жүргүзгөн ишмердиги менен бирдикте, ошондой эле КТРКнын ишмердиги 

тууралуу маалыматтар да колдонулду. 

Отчет Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүндө Мыйзамдын 3-главасынын 18 беренесинде 

бекитилген түзүмгө ылайык түзүлдү. 

Айкындык жана ачыктык принциптерин камсыздоо үчүн, отчет 

ЖМКларга, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясынын расмий сайтында (www.ktrk.kg) дареги 

боюнча жайгаштырылат. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООМДУК ТЕЛЕРАДИОБЕРҮҮ 

КОРПОРАЦИЯСЫ ЖӨНҮНДӨ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМЫНАН: 

  

ОТЧЕТТУН ФОРМАСЫ ЖАНА ТҮЗҮМҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

3-глава. 18-берене. Корпорациянын ишмердиги боюнча отчет  

Ар бир жылдык отчет төмөнкүдөй маалыматтарды камтууга тийиш: 

 каржылоо жана жетекчилик жөнүндө маалыматтар; 

 өткөн жыл ичиндеги Корпорация жүзөгө ашырган иштер; 

 өткөн жылдагы Корпорациянын максаттары, аларга жетишүүнүн 

деңгээли жана кийинки жылга милдеттер; 

 Корпорацияга толук же жарым-жартылай, тиешеси бар бардык 

компаниялар же ишканалар жөнүндө маалыматтар; 

 өткөн жылдагы киреше жана чыгашалар боюнча сырткы аудиттин 

жыйынтыктары жѳнүндѳ жалпы маалыматтар; 

 келерки жылга карата бюджет; 

 Корпорациянын редакциялык саясаты; 

 программалардын сеткасы жана пландалган өзгөртүүлөр; 

http://www.ktrk.kg/


 өндүрүүчүлөрдүн же компаниялардын аттары (аталыштары) менен бирге 

көз карандысыз өндүрүүчүлөр тарабынан даярдалган Корпорация обого 

берүүчү программалардын тизмеси; 

 коомдук берүүгө жана маалыматтарга карата керектөөчүлөрдүн 

даттануулары жөнүндө сунуштар. 

 

2. КАРЖЫЛОО ЖАНА ЖЕТЕКЧИЛИК ЖӨНҮНДӨ 

МААЛЫМАТТАР 

2.1. Байкоочу кеңештин курамы 

ЖЫЛДЫЗ БАКАШОВА 

Төрайым 

Журналист, филология 

илимдеринин доктору, профессор. 

КУУнун журналистика 

факультетин аяктаган. КУУда 

окутуучу, кафедра башчысы жана 

журналистика факультетинин 

деканы болуп, Жогорку Кеңеште 

эксперт, Кыргыз Республикасынын 

Тышкы иштер министрлигинин 

Дипломатиялык академиясында 

проректор болуп эмгектенген. КР 

Журналисттер бирлигинин, 

ЮНЕСКО иштери боюнча Улуттук 

комиссиянын мүчөсү, 1-класстагы 

мамлекеттик кызматтын 

кеңешчиси. Азыркы кезде                 

А. Осмонов атындагы КР Улуттук 

китепканасынын директору болуп 

эмгектенет. КТРКнын Байкоочу 

кеңешине КР Жогорку Кеңешинен 

сунушталган. 

 

АБДЫ САТАРОВ  

   1973-жылдан тартып өлкөнүн 

бардык телекомпанияларында 

эмгектенген: УТРК, «Ош-3000», 

КООРТ, НТС, «Заман Кыргызстан» 

эл аралык газетасында жана 

«Интерньюс-Кыргызстан» медиа-

уюмунда. Азыркы учурда Кыргыз-

түрк «Манас» университетинде 

коммуникация факультетинде 

декандын орун басары болуп 

эмгектенет. КР  Журналисттер 

жана Кинематографисттер 

бирлигинин мүчөсү, Кыргыз 

Республикасынын маданиятына 

эмгек сиңирген ишмер. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине КР Президенти 

тарабынан сунушталган. 

 

АНАТАЙ ӨМҮРКАНОВ 

Кыргыз Республикасынын эл 

акыны, Токтогул атындагы 

Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. 

«Советтик Кыргызстан», 

«Адабият» газетасында жана 

«Кыргызстан» басмасында, КР 

Жазуучулар Бирлигинин Төрагасы 

болуп эмгектенген. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Президент 

тарабынан сунушталган. 

 

ТАМАРА ДЖАМАНБАЕВА 

1959-жылы медициналык 

окуу жайын  аяктаган,   1968-жылы 

– Кыргыз мамлекеттик 

университеттин  филология 

факультетинин журналистика 

бөлүмүн аяктаган. Ал 

телерадиоберүүнүн тарыхындагы 

алгачкы алып баруучулардын бири. 

Кыргыз мамлекеттик 

телерадиокомитетинде   стажердон 



вице-президенттин кызматына 

чейин ээлеп турган, «Замана» 

чыгармачыл-өндүрүштүк 

бирикмесинин продюсери болуп 

иштеген. КР  эл  артисти, 

маданияттын эмгек сиңирген 

ишмери, СССРдин жана Кыргыз 

Республикасынын телеберүүсүнүн 

отличниги. Ошондой эле Чыгыш 

университетинин журналистика 

кафедрасынын профессору болуп 

саналат. КТРКнын Байкоочу 

кеңешине КР Жогорку Кеңешинен 

сунушталган. 

 

ТЫНЧТЫКБЕК ЧОРОТЕГИН 

Тарыхчы, журналист, 

публицист. Тарых илимдеринин 

доктору, профессор. Бир нече окуу 

китептеринин жана илимий 

иштердин автору. Лондондогу «Би-

Би-Си» радиосунун кыргыз 

кызматынын продюсеру болгон, 

андан кийин 11 жылга жакын 

«Азаттык» радиосунда директор 

катары кызмат өтөгөн. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине КР Жогорку 

Кеңешинен сунушталган. 

 

САБЫРБЕК МУКАМБЕТОВ 

Экономист. 1990-жылдарда 

Кыргызстандын демократиялык 

кыймылынын (КДК) жооптуу 

катчысы, кийинчерээк 

президенттин алдындагы адам 

укуктары боюнча комиссиянын 

төрагасынын орун басары.               

2007–2009-жылдары «Алиби»,  

«Ачык саясат», «Учур», «Назар», 

«Айгай», «Аалам» газеталарында 

саясий баяндамачы болуп иштеген. 

Азыркы учурда «Азия Ньюс» 

газетасынын башкы редактору. 

КТРКнын Байкоочу кеңешине КР 

Жогорку Кеңешинен сунушталган. 

 

ИГОРЬ ШЕСТАКОВ 

   Медиа-тренер, саясатчы. Россия 

Гуманитардык университетинин 

юридика факультетин аяктаган. 

Журналисттик ишмердигин 

«Вечерний Бишкек» газетасынан 

баштаган. «Время» 

программасынын өз кабарчысы, 

«Интерфакс» маалымат 

агенттигинин кыргызстандык 

бюросунун шеф-редактору, 

Борбордук Азия боюнча 

«Российская газета» басылмасынын 

өкүлчүлүгүнүн директору, 

«КирТАГ» маалыматтык 

агенттигинин башкы редактору 

болуп иштеген. Азыр «region.kg» 

аналитикалык сайтынын башкы 

редактору болуп саналат. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Президент 

тарабынан сунушталган. 

 

ЖЕҢИШГҮЛ ӨЗҮБЕКОВА 

КР маданиятына  эмгек 

сиңирген ишмер, "Кыргыз жаштар" 

сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз 

Республикасынын ардак грамотасы 

менен сыйланган. КР жазуучулар 

союзунун мүчөсү, театр ишмерлер 

союзунун мүчөсү; 

кинематографисттер, театр жана 

телеберүү союзунун мүчөсү, 

коомдук ишмер. Азыркы учурда 

“Кыргызстанда кол өнөрчүлүктү 

колдоого карата Борбордук-Азия 

ассоциациясынын ресурстук 

борбору” коомдук фондунун 

алдындагы арт-менеджер болуп 

эмгектенет. КУУнун филология 

факультетин аяктаган. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине КР Жогорку 

Кеңешинен сунушталган. 

 

ВЯЧЕСЛАВ ГОНЧАРОВ 



«Доор медиа» фондунун 

директору, медиа-эксперт. БГУнун 

филология факультетин аяктаган. 

Журналистикада 1999-жылдан 

тартып. ВОССТ, «Мир» 

телекомпанияларында, андан кийин 

«Интерньюс Кыргызстан» эл 

аралык уюмунда эмгектенген, 

«Злое перо» берүүсүн алып барган, 

кийинчерээк  продюсери болуп 

иштеген. Эл аралык уюмдардын 

долбоорлор алкагында бир нече 

социалдык роликтер  жана 

даректүү фильмдердин автору. 

КТРКнын Байкоочу кеңешине 

жарандык коомдон сунушталган. 

 

ИРИНА АБДЫРАХМАНОВА 

   Журналист. Кыргыз мамлекеттик 

педагогикалык институттун  

филология  факультетин аяктаган. 

Журналисттик ишмердигин               

1993-жылы Республикалык 

телерадио борборунун магниттик 

үн жазуу оператору болуп иштөө 

менен баштаган. Республикалык 

радионун маалымат 

редакциясынын корреспонденти, 

андан кийин баяндамачысы болуп; 

КТР - “Ала-Тоо” жана “Жетиген” 

берүүлөрүнүн комментатору жана 

алып баруучусу; КООРТ 

ЖТАКынын жаңылыктар 

кызматынын жооптуу редактору 

болуп иштеген. КТРКнын Байкоочу 

кеңешине КР Президентинен 

сунушталган. 

 

ДОСАЛИЕВА БҮБҮКАН  

Журналист. Саясий 

илимдердин кандидаты. 

TOPNEWS.KG маалыматтык-

аналитикалык порталынын башкы 

редактору. Мамлекеттик 

кызматтын 3-класстагы 

мамлекеттик кеңешчиси. “Кыргыз 

Республикасынын маданиятына 

эмгек сиңирген ишмер”. Азыркы 

учурда КР УИАнын Философия 

жана саясий-укуктук изилдөөлөр 

институтунун улук илимий 

кызматкери. Байкоочу кеңешке 

жарандык коомдон сунушталган. 

 

АБДЫГАНЫ ХАЛИЛОВ 

Журналист. Кыргыз Улуттук 

университетинин журналистика 

факультетинин доценти. 

А.А.Жданов атындагы Ленинград 

мамлекеттик университеттин 

бүтүрүүчүсү. “Журналистика” 

адистиги боюнча жаңы муундагы 

мамлекеттик билим берүү 

стандартын  иштеп чыккандардын 

бири болуп эсептелет. 

 

АЛХОЖОЕВ ТИМУР 

     Юрист. Ж.Баласагын атындагы 

КУУнун юридика факультетинин 

бүтүрүүчүсү. Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Кыргыз мамлекеттик 

юридикалык академиянын 

аспиранты. Телекоммуникация  

жана жалпыга маалымдоо 

каражаттарынын ишмердиги 

тармагында адистешет. Байкоочу 

кеңешке жарандык коом тарабынан 

сунушталган. 

 



2.2.  КТРКнын жетекчилиги (менеджмент) 

КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ 

КТРКнын Башкы директору. КУУнун юридика  факультетин, Варшава 

(Польша)   Адам укуктары боюнча эл аралык жогорку мектепти аяктаган.             

2015-жылы 6-февралда конкурстук негизде КТРКнын Байкоочу кеңеши 

тарабынан КТРКнын башкы директору болуп шайланган. 

 

АСЫЛБАШЕВ КАЛЫЙБЕК ШАРШЕНАЛИЕВИЧ 

КТРКнын телеберүү боюнча башкы директорунун орун басары. Аталган 

кызмат ордуна 2015-жылы 7-майда КТРКнын башкы директорунун сунуштоосу 

боюнча КТРКнын Байкоочу кеңешинин чечими менен дайындалган. 

К.Асылбашев КР Президентинин алдындагы Мамлекеттик башкаруу 

академиясынын менеджмент факультетин, Ишкердиктин жана укуктун Москва 

институтунун Бишкек филиалын аяктаган. 

 

ИМАНАЛИЕВ КАЙРАТ ОЛЖОБАЕВИЧ 

2011-жылдан тартып КТРКнын Башкы директорунун радио уктуруулар 

боюнча орун басары. КУУнун журналистика факультетин, Кыргыз 

Республикасынын Президентинин алдындагы Мамлекеттик башкаруу 

академиясынын “Менеджмент” багыты боюнча магистратураны аяктаган. 

“Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер”. 
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2.3.  Корпорациянын 2016-жылдагы каржылануусу 

Социалдык чөйрөнүн бюджеттик мекемеси катары КРТКны 2016-жылы 

каржылоо республикалык бюджеттен Корпорациянын ишмердигине 

мамлекеттик колдоо көрсөтүү үчүн 439 287,7 миң сом суммасындагы бюджеттик 

ассигнациялоолордун эсебинен жүзөгө ашырылган. 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен КТРК каналдын 

керектөөлөрүнө болжол менен 70% каржылоону алат, 30% корпорация алардын 

түрлөрүн «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын мыйзамында аныкталган өздүк каражаттарынын эсебинен 

жабат. 

«Кыргыз Республикасынын 2016-жылга карата республикалык бюджети 

жана 2017–2018-жылдарга божомол  жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

мыйзамына ылайык корпорациянын мамлекеттик бюджеттен каржылануусу 

калкты телерадиоберүү жана кино өндүрүү продукциясы менен камсыздоо 

боюнча утурумдук чыгашаларга багытталган. 

Мамлекет тарабынан бөлүнгөн финансылык каражаттар төмөнкү чыгаша 

беренелерин жабууга багытталган: 

 трансляциялоо кызмат көрсөтүүлөрү 50,6% 

 техникалык кызмат көрсөтүүлөр 23,4% 

 чыгармачыл курамдын эмгек акысы 17,5% 

 Соцфондго которуулар 3,0% 

 иш сапарлар чыгашасы 0,5% 

 байланыш кызматын көрсөтүү 0,9% 

 машиналар жана жабдуулар 0,9% 

 контентти сунуштоо боюнча КТФ кызмат көрсөтүүлөрү 2,6% 

 жана башка кызмат көрсөтүүлөр (Кыргызпатентке, МБАга төлөөлөр) 

0,5% 

КТРКны мамлекеттик бюджеттен каржылоонун көлөмү 2016-жылга карата 

бюджеттин долбоорунда каралгандан 33,9% деңгээлинде жүргүзүлгөн. 

2016-жылы корпорациянын бюджети 39 326,9 миң сомго секвестирленген, 

анын натыйжасында корпорация 2016-жылдын акырында  РМТР РПОго – 

8 863,1 миң сом, РРТБга – 13 857,7 миң сом карыз болуп калган. КР Өкмөтүнүн 

25.03.2016-жылдагы №126-р тескемесине ылайык контентти сатып алууга карата 

тендер өткөрүлгөн эмес жана «Машиналар жана жабдуулар» беренеси боюнча 

артып калган 2 065,1 миң сом    пайдаланылган эмес. 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2016-ж. үчүн отчету 

9 
 

2016-жылдын апрелинен «Азаттык» менен Келишим мөөнөтү аяктаган. 

Келишимдин жалпы суммасы 224 412 АКШ долларын түзгөн. Бирок бул 

Корпорациянын бюджетине сезилерлик  таасир кылган эмес, анткени  аны 

алмаштыруунун башка жолдору табылган, анын ичинде «Жаңы-Медиа» 

маданий-агартуучулук ЖМКлар компаниясы менен келишим түзүү, БУУнун 

Өнүгүү программасынан грант алуу ж.б.у.с. (Кененирээк 4.3. бөлүгүндө).  

 

2.4. Кызматкерлер жана кадр иштери тууралуу маалыматтар 

2016-жылдын 31-декабрына карата кызматкерлердин саны 915 адамды 

түзгөн, буга штаттык кызматкерлер, кызмат  көрсөтүү келишими боюнча ишке 

тартылган адистер жана штаттан тышкары кызматкерлер кирет.  

0,5ставкада иштеген кызматкерлер жөнүндө: 

2016-жылы толук эмес штаттык бирдик  (0,5 ставка) комплекти боюнча иш 

улантылган жана 2016-жылдын акырында, 0,5 ставкада иштеген 

кызматкерлердин саны, 2015-жылдын башына караганда   64 толук эмес штат 

бирдиги, 8 кызмат ордуна чейин кыскарган.  

 

КТРК 

КТРКнын штатындагы 395 кызматкердин 139 у эркек жана 251 аял бар; 

КТРКнын штаттык кызматкерлеринин орточо жаш курагы 39 жашты 

түзөт; 

КТРКнын  штатындагы кызматкерлердин   орточо эмгек стажы 10 жылды 

түзөт; 

Жогорку билимдүү кызматкерлер 74%, толук эмес же бүтпөгөн  жогорку 

билимдүүлөр 13%; атайын орто, кесиптик жана техникалык билими барлар 5% 

жана орто билимдүүсү 8% түзөт. 

 

 2015-жылга салыштырмалуу 2016-жылы кызматкерлердин жалпы саны 

15 адамга өскөн, бул  көптөгөн кызматкерлер кош бойлуу, андан ары бала багуу 

боюнча өргүүгө кетиши менен байланышкан. Ошондой эле, жаңы телеканалдар 

ачылгандыгына байланыштуу, кызмат  көрсөтүү келишими боюнча адистер 

ишке тартылган. 

Штаттагы  кызматкерлердин орточо жаш курагы жана орточо эмгек 

стажы өзгөргөн эмес жана 2015-жылдагы көлөмдө эле калган.  
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Республикалык радио-теле Борбору (РРТБ)  

(КТРКнын түзүмдүк бөлүмү) 

РРТБнын штатындагы  428 кызматкердин ичинен 252 эркек жана 176 аял 

бар; 

РРТБнын штаттык кызматкерлеринин орточо жаш курагы 39 жашты түзөт; 

РРТБнын штаттык кызматкерлеринин орточо эмгек стажы 14 жыл; 

Жогорку билимдүү кызматкерлер 40% түзөт, толук эмес же бүтпөгөн 

жогорку билимдүүлөр 3%; атайын орто, кесиптик- техникалык билими барлар 

22% жана орто билимдүүсү 35% түзөт. 

 

 

 2015-жылга салыштырмалуу 2016-жылы РРТБнын кызматкерлеринин 

жалпы саны 50 адамга чейин өскөн. Бул ишке тартылган кызматкерлер, жаңы 

телеканалдарды тейлөөчү техниктер, эмгек келишими боюнча өздүк 

каражаттардын эсебинен. Орто билимдүү кызматкерлер ишке кабыл 

алынгандыгына байланыштуу жогорку билимдүү кызматкерлердин саны 5% ке 

кыскарган, ал эми орто билимдүүлөрдүн  саны 5% тен  ашып турган.  

 

Д.Садырбаев атындагы Кыргызтелефильм 

(КТРКнын түзүмдүк бөлүмү ) 

КТФнын  штатындагы 35 кызматкердин ичинен 15 эркек жана 9 аял. 

КТФнын штаттык кызматкерлердин орточо жаш курагы 45 жашты түзөт; 

КТФнын штаттык кызматкерлеринин орточо стажы 12 жылды түзөт; 

Жогорку билимдүү кызматкерлер 75% түзөт, толук эмес же бүтпөгөн    

 жогорку билимдүүлөр 8%; жана орто билимдүүсү17% түзүп турат. 

 

Түзүмдөгү өзгөртүүлөр 

Отчеттук мезгилде штаттык тизимге бир катар өзгөртүүлөр киргизилген. 

Өзгөртүүлөр белгиленген 760  штаттык сандын алкагында, кыскартууларсыз 

жүргүзүлгөн жана негизинен телеберүү бөлүгүнө тиешелүү болгон, мында  

Корпорациянын ишмердигин оптималдаштыруу  алкагында бир катар студия  

жана бөлүмдөрдүн аталыштары өзгөртүлгөн. 

Бул өзгөртүүлөр – зарылдык. Анткени,  2016-жылдан Корпорациянын 

курамында 6 (алты) телеберүү каналдары бар, бардыгы КР  санариптик 

телеберүүлөрдүн социалдык пакетине киргизилген. Алар социалдык багыттагы 

тематикага карата кадыресе 18/24 сааттык берүүлөр болуп саналат. 
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Ушуга жараша берүүлөрдү өндүрүү үчүн жаңы телеберүү каналдары иш 

алып баруучу бөлүмдөрдүн персоналынын ичинен чыгармачыл жамааттар менен 

камсыздалган. 

Мисалга алсак, «Ибарат» студиясы  «Маданият. Тарых. Тил»  

телеканалы  студиясына өзгөртүп түзүлгөн. Ушул студия толугу менен ушул 

телеканал үчүн контентти өндүрүүсүн камсыздайт. Аталган студиялар  

ошондой эле  адистешкен кызматкерлердин штаты менен  алар телеберүүнүн 

айрым милдеттерин өздөрү чечүү камсыздалган. Мисалы, телеканалдын 

жетекчисинин  кол алдында эфирдик режиссер  жана чыгармачылык 

режиссер, , үн режиссерлор бар. 

 

 

Жүргүзүлгөн өзгөртүүлөр 

Кандай болчу Жүргүзүлгөн 

өзгөртүүлөр 
Негиздери 

 “Ибарат” 

маданий-

агартуучулук 

программалар 

студиясы 

 

  «Маданият. Тарых. 

Тил» телеканалынын 

студиясына» кайра 

түзүлгөн 

 Санариптик телеберүүнүн 

социалдык пакетинде   

«Маданият. Тарых. Тил» 

телеканалын ишке киргизүү 

 телеканалдын берүүлөрүн 

өндүрүү үчүн чыгармачыл 

бөлүм менен камсыздоо 

зарылдыгы. 

 “Ала-Тоо” 

маалыматтык 

програмалар 

студиясы 

«“Ала-Тоо 24” 

телеканалы 

студиясына» кайра  

түзүлгөн 

 Санариптик телеберүүнүн 

социалдык пакетине «Ала-Тоо 

24»  телеканалын киргизүү,  

 телеканалдын берүүлөрүн 

өндүрүү үчүн чыгармачыл 

бөлүм менен камсыздоо 

зарылдыгы. 

 “Келечек” 

балдар-билим берүү 

программалар 

студиясы  

 

“Баластан”телеканалы  

студиясына кайра 

түзүлгөн 

 Санариптик телеберүүнүн 

социалдык пакетине 

«Баластан» телеканалын  

киргизүү 

 Телеканалдагы  берүүлөрдү 

чыгаруу үчүн чыгармачыл 

бөлүм менен камсыздоо 

зарылдыгы. 

Балдар-жаштар 

программалар 

студиясы  

«КТРК Спорт» 

телеканалы 

студиясына кайра 

 Санариптик телеберүүнүн 

социалдык пакетинде «КТРК 

Спорт»  телеканалын ишке 
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түзүлгөн киргизүү 

 Телеканалдагы  берүүлөрдү 

чыгаруу үчүн чыгармачыл 

бөлүм менен камсыздоо 

зарылдыгы. 

Сүрөтчү, оюн 

коюучулар 

чыгармачыл 

секциясы (7 бирдик) 

Дизайн жана 

анимация студиясы 

менен бириктирилген 

 Декорацияларды иштеп 

чыгуу функциялары 

окшоштугуна байланыштуу 

бириктирилген. 

 Декорацияларды 3D 

моделине  өткөрүү. 

Режиссерлордун 

чыгармачыл 

секциясы 

Чыгармачыл-

өндүрүштүк 

студияларга 

бөлүштүрүлгөн 

 Буга чейин чыгармачыл 

режиссерлор иш жүзүндө 

студияда  иштеп келсе да, 

формалдуу түрдө башка 

бөлүмгө баш ийип  турган.  

4   үн режиссер,  

үн режиссерлор 

чыгармачыл 

секциясынан 

«Ала-Тоо 24» 

телеканалынын 

студиясына 

которулган 

 Берүүлөрдү чыгаруу үчүн 

телеканалды чыгармачыл-

техникалык жамаат менен 

камсыздоо зарылдыгы. 
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3. ӨТКӨН ЖЫЛДАГЫ КОРПОРАЦИЯНЫН МАКСАТТАРЫ 

 

 Пландаштырылган иштерди сүрөттөө Жетүү даражасы 

1 Заманбап талаптарга жана 

чакырыктарга жооп берген берүүнүн 

жаңы сеткасын иштеп чыгуу жана 

жайылтуу 

ИШКЕ АШЫРЫЛДЫ 

2 

ЦТВ да жаңы каналдардын пайда 

болуу шартында жакшыраак кызмат 

кылуу үчүн Корпорациянын 

уюштурулган түзүмүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү 

ИШКЕ АШЫРЫЛДЫ Жаңы 

телевизиондук телеканалдардын 

штаттарына ылайык өзгөртүүлөр 

киргизилди. Жаңы 

телеканалдардын персоналдык 

калыптандыруу үчүн бөлүмдөрдүн 

ичиндеги жылдыруулар 

киргизилген. 

3 

Административдик имараттын 2-

кабатын "ачык кеңсе" форматына  

капиталдык реконструкциялоо. 

ИШКЕ АШЫРЫЛДЫ Аянты 

1080 м²  кеңсе имараттары 

капиталдык оңдолуп, колдонууга 

берилди.  Эми оңдолгон кеңсе 

имараттарынын ичинде эки эсе көп 

кызматкер жайгаштырылды. 

4 

Корпорациянын аймагында 

кызматкерлердин автомашиналарын 

токтотуу үчүн 100 машиналык унаа 

токтотуучу жайды колдонууга берүү. 

ИШКЕ АШЫРЫЛДЫ 

Кызматкерлер үчүн унаа 

токтотуучу жай толугу менен 

реконструкцияланып бүттү, 

бардыгы болуп 170 даана авто 

батат. 

5 
Күнү -түнү чыга турган  “Ала-Тоо24” 

маалымат берүүчү телеканалын 

даярдоо жана кое берүү 

ИШКЕ АШЫРЫЛДЫ  “Ала-

Тоо24” маалымат берүүчү 

телеканалы 2016-жылдын сентябрь 

айынан баштап кое берилди.   

6 

Корпорациянын кызматкерлери үчүн 

көп батирлүү турак үйүн куруу 

боюнча ишти баштоо. 

ИШКЕ АШЫРУУ 

СТАДИЯСЫНДА Көп кабаттуу 

үйдү куруу боюнча иштер 

башталды: каржылоо булагы 

изделип жатат, документация 

даярдалып, комиссия түзүлдү. 

7 Ысык-Көлдөгү корпункттун ИШКЕ АШЫРЫЛГАН ЖОК. 
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шарттарын жакшыртуу боюнча 

иштерди баштоо. Жалпы аянтын 

чоңойтуу, шарттарды түзүү. 

Каржылоо булагынын жоктугу 

себеп болду. 

8 АСК имаратынын кире бериш 

фойесин  реконструкциялоо боюнча 

иштерди баштоо. Кире бериш 

фойедеги жылуулук жана жарык 

эффективдүүлүгүн жакшыртуу. 

ИШКЕ АШЫРЫЛГАН ЖОК. 

Каржылоо булагынын жоктугу 

себеп болду. 

9 КТРК музейин реконструкциялоо, 

башка өзүнчө жайга которуу. 

ИШКЕ АШЫРУУ 

СТАДИЯСЫНДА  

10 

Борбордоштурулган архив  

системасын түзүү. 

ИШКЕ АШЫРЫЛГАН ЖОК. 

Каржылоо булагынын жоктугу 

себеп болду. КТРК масштабында 

системаны киргизүү үчүн 2 

миллион доллардан ашык каражат 

талап кылынууда. 

11 

Борбордук аппаратты жана радио 

аппарат жабдууларын 

модернизациялоо 

ИШКЕ АШЫРЫЛГАН ЖОК. 

Каржылоо булагынын жоктугу 

себеп болду. 5 радиоканалга 

эсептелген техникалык 

жабдууларды  сатып алуу үчүн 850 

миң АКШ доллары өлчөмүндө 

каражат талап кылынууда. 

12 ТВ борбордук аппаратын 

модернизациялоо, 16:9 форматына 

өткөрүү 

ИШКЕ АШЫРУУ 

СТАДИЯСЫНДА Каржылоо 

булагынын жоктугу себеп болууда.  

 

3.1. КИЙИНКИ ЖЫЛГА КОЮЛГАН МАКСАТТАР 

 Пландаштырылган иштерди сүрөттөө 
Аткаруу 

мөөнөттөрү 

1 1,5 млн АКШ долларына  HD 16:9 форматындагы 

видеосигналдарды трансляциялоону камсыз кылууга 

жөндөмдүү заманбап көчмө ПТС телевизиондук 

станция сатып алуу. 

Январь – август, 

2017-жыл. 

2 КТРКнын ичинен да, тышынан да, коомчулуктун 

сурамдарын толук кандуу канааттандыра турган  

контентти калыптандыруу үчүн контентти баалоонун 

2017 жылдын 

ичинде 
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натыйжалуу системасын түзүү. 

3 Коммуникативдик технологиялардын негизинде 

бирдиктүү маалыматтардын ресурсунда 

жаңылыктарды даярдоонун бардык бөлүмдөрүн  

интеграциялоо жана КТРКнын маалымат берүү 

кызматын модернизациялоо. 

2017-жыл, июнь 

айынан баштап 

4 Мамлекеттин бюджетинен этап менен финансылык 

көз карандысыздыкка жетүү (КТРК стабилдүү 

кирешелүүлүгүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон 

багыттарды өнүктүрүү) ,  

2017-жылдын 

апрель айынан 

баштап. 

5 Заманбап мультимедия продукциясынын 

өндүрүшүнүн инфраструктурасын өнүктүрүү аркылуу 

интернет-контенттин сапатын жакшыртуу  

2017-жылдын 

апрель айынан 

баштап. 

6 
Материалдык-техникалык  базаны жакшыртуу 

 

2017-жылдын 

январь айынан 

баштап. 

7 Корпорациянын кызматкерлеринин эффективдүү иши 

үчүн мотивациялык факторлорду түзүү 

 

2017-жылдын 

ичинде 

 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2016-ж. үчүн отчету 

16 
 

4. КТРКНЫН БАЙКООЧУ КЕҢЕШИНИН ИШМЕРДИК НЕГИЗИ 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин ишмердиги  ачык-айкындык, акыйкаттык жана 

бейтараптык принциптерине негизделет жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 

Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө»  жана (КР 

2013-жыл, 6-июнь N 90) Мыйзамынын редакциясына ылайык, КТРКнын БКсынын 

Регламенти, ошондой эле башка ички ченемдик-укуктук актылар менен жөнгө 

салынат. 

«Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» 

Мыйзамында Байкоочу кеңешти  калыптандыруу принциптери так жазылган: ал 

теңдеш санда КР Президенти, КР Жогорку Кеңеши жана жарандык коом тарабынан 

бирдей санда 15 адамдан  көрсөтүлөт. 

Отчеттук 2016-жылы Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 

корпорациянын Байкоочу кеңеши өз ишмердигин тышкы жана ички өзгөрүүлөргө 

байланыштуу  пайда болгон чакырыктар  жана тобокелдиктерди, өтүп жаткан 

социалдык-экономикалык окуялар, ошондой эле мамлекеттик деңгээлдеги 

жүргүзүлүп жаткан реформаларды эске алуу менен уюштурду. Мында КТРКнын 

Байкоочу кеңеши - коллегиалдуу орган катары, Корпорациянын менеджменти 

тарабынан кабыл алынып жаткан бардык чечимдерди жана сунуштарды КТРКнын 

БКнин регламентине ылайык ачык жалпы добуш берүү жолу менен жүргүздү. 

4.1. КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2016-жыл ичинде өткөрүлгөн 

отурумдары. Кабыл алынган сунуштар. 

«КР  Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамынын 14-

беренесине ылайык КТРКнын Байкоочу кеңешинин отуруму «жылына 4 

жолудан кем эмес ирет чакырылат». 

Отчеттук 2016-жылы КТРКнын Байкоочу кеңеши  кезектеги жана кезектен 

тышкаркы 15 отурум өткөргөн, анда   54 маселе каралган. Жыйындын  

жыйынтыктары боюнча КТРК БКсы сунуш  түрүндөгү  корутундуларды 

чыгарат, алар КТРКнын БКсынын чечими/протоколу менен таризделет. КР  

«КТРК жөнүндө» мыйзамына ылайык КТРК БКнын корутундулары жана 

чечимдери Башкы директор жана менеджмент үчүн сунуш  катары берилип, КР 

БКнын ар бир отуруму тууралуу кыскача маалымат www.ktrk.kg расмий 

сайтындагы Байкоочу кеңештин бетине жана башка жалпыга маалымдоо 

каражаттарында, социалдык түйүндөрдү камтуу менен жарыяланып турду. 

 

http://www.ktrk.kg/
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КТРКнын БКсынын отурумунун жүрүшүндө каралган КТРКнын 

ишмердигине байланыштуу маселелер негизги эки факторду камтыды, алар – 

тармактык жана экономикалык. 

Тармактык: 

- КТРКнын контентин жакшыртуу; 

- атаандаштардын   болушу ( ЭлТР, НТС, 5-канал); 

- продукцияга (кызмат көрсөтүүгө) болгон суроо-талаптын төмөндөшү;  

- КТРК тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарга карата баалардын өзгөрүшү. 

Экономикалык: 

 Салык салуу тутумунун өркүндөтүлбөгөнүнө, улуттук экономикадагы ишкер 

активдүүлүктүн төмөндөөсүнө, финансы жана товар рыногундагы кырдаалдын 

туруксуздугу, инфляцияга, банк пайызынын, салык ченемдеринин өзгөрүүсүнө 

байланышкан тобокелдиктер. 

 

КТРКнын Менеджменти менен биргеликтеги жүргүзүлгөн аракеттин 

аркасында, Байкоочу кеңеш отчеттук мезгил  ичинде санариптик берүүгө 

өтүүнүн төмөнкү актуалдуу маселелери жана ушуга байланыштуу коштоп 

жүрчү төмөндөгү иш-чараларга коомчулуктун көңүлүн   бурган, алар: 

 

 Корпорациянын штаттык персоналын СТБнын социалдык пакетине кирген 

жаңы телеканалдарды адам ресурстары менен жеткиликтүү санда камсыздоону 

оптималдаштыруу; 

 заманбап санариптик стандарттагы жаңы телеберүү студияларын ишке 

киргизилген өндүрүш чөйрөсүн кеңейтүү зарылдыгы; 

 санариптик телеберүүдө социалдык пакетке кирген  каналдардын саны 

көбөйгөнүн эске алуу менен берүүлөрдүн сегменттелген эфирдик торчосун   

жаңыртуу. 

КТРКнын контентин өркүндөтүү максатында Байкоочу кеңеш тарабынан 

КТРКнын чыгармачыл-өндүрүштүк жамааттар  менен 2016-жылдагы эфирдик 

сезондун тематикалык мазмуну  боюнча  жумушчу жолугушуулар  өткөн. Анда  

КТРКнын бир катар   студияларынын келечектүү пландары талкууланып, орун алган  

кемчиликтерди  четтетүү боюнча тиешелүү сунуштар берилген. 

   Корпорация  студияларынын ишмердиги менен таанышуу планга ылайык 

болгон. Жыл ичинде КТРК БКнын ар бир отурумуна продюсерлер жана башка өз 

алдынча студиялардын жооптуу кызматкерлери чакырылып турган. Ушуга ылайык, 

БК мүчөлөрү тарабынан мындай жолугушууда угулган маалымат ошондой эле 

Байкоочу кеңеш үчүн дагы, жамааттын муктаждыктарын жана керектөөлөрүн 
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аныктоо үчүн да  пайдалуу болгон. Алар тараптан КТРКнын БКсынын дарегине 

берилген  бир катар расмий катта  айтылган кызматкерлердин күнүмдүк 

көйгөйлөрүнүн көпчүлүгү дароо КТРКнын Башкы директоруна жана 

менеджментине берилип,   ылайыктуу   чечим  кабыл алынып келген.  

  Алсак, КТРК БКнын отурумдарында каралган маселелер боюнча, мисалга ушул 

жылдын 21-январында КТРКнын 2016-жылга карата бюджети бекитилген, 11-

февралда – “Замана” студиясынын  Өнүгүү стратегиясы маалымат катары кабыл 

алынган жана КТРКнын башкы директору И.Карыпбековдун КТРКнын 2015-

жылдагы   ишмердиги боюнча   отчету бекитилген. 3-мартта – “КТРК жөнүндө” 

мыйзамдын долбоору КТРКнын Байкоочу кеңеш     сунуштаган эскертүүлөр  жана 

толуктоолор  менен каралып чыгып, сунушталган. 24-мартта КТРКнын жаштар 

редакциясынын Өнүктүрүү стратегиясы талкууланган жана маалымат катары кабыл 

алынган. 

24-мартта А.Өскөнованын башкы директордун  атына, СЭИП редакциясынын 

продюсеринин орун басары З.Оролбаевге карата жазган кайрылуусу талкууланган, 

жана ал Башкы директорго карап чыгуу сунушталып, жыйынтыктары туурауу 

КТРКнын БКсына билдирүү тапшырылган. Белгилей кетсек, СЭИПтин   маселеси   

КТРКнын  БКсында бир нече ирет талкууланган (26.05.16-ж. №87/16 протоколу, 

01.06.16-ж. №88/16 протоколу, 14.06.16-ж. №89/16 протоколу, 30.06.16-ж. 

№90/16 протоколу). 3,5 жылдын ичинде СЭИП  редакциясында   бүтпөгөн  чыр-

чатактар уланып тургандыгына байланыштуу, ал Байкоочу кеңештин атынан 

А.Өскөнованын иши, ошондой эле, “Жаңы Муун” уюмунун өкүлдөрүнүн 

кайрылуусунда келтирилип жаткан финансылык махинациялар боюнча Башкы 

прокуратурага, КР ИИМге жөнөтүү чечими кабыл алынып, тийиштуу уюмдарга 

ал каттар жөнөтүлдү. СЭиП редакциясынын продюсери  К. Ариповага анын 

орун басары  З. Оролбаевге  жана "Ой-Ордо" программасынын редактору Э. 

Сатыбековага караштуу  көп сандуу даттануулар түшкөндүгүнө байланыштуу 

Байкоочу кеңеш мурунку отурумунда КТРКнын башкы директоруна  бул  

редакцияда түзүлгөн чыр чатакты тартипке келтирип, моралдык – 

психологиялык жана чыгармачылык жумушчу атмосфера түзүүнү тапшырган. 

Мындай сунуштарды аткаруунун алкагында башкы директор өзүнүн буйругу 

менен жумушчу комиссия түзгөн. 2016-жылдын 14-июнунда Байкоочу кеңештин 

жыйынында КТРКнын башкы  директору И. Карыпбековго КТРК контенттин өз 

убагында жакшыртууга  жана моралдык – психологиялык, чыгармачылык 

жумушчу атмосфераны оңдоо жана өз убагында  чара көрбөгөндүгү үчүн сөгүш 

жарыяланган. 
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КТРКнынын Байкоочу кеңешинин 2016-жылдын 30-июнундагы отурумунда, 

БКнын Регламентине ылайык бир нече жумушчу комиссия  түзүү чечилген. 

Байкоочу кеңеш тарабынан курамында  БКнын мүчөлөрү:Т. Чоротегин, А. 

Халилов жана Т.Алхожоевдон турган жумушчу топту “Биринчи канал. 

Кыргызстан” россиялык телеканалынын берүүсүнө тиешелүү маселени изилдөө 

боюнча түзүү тууралуу чечим кабыл алынган, КТРКнын Башкы директору 

И.Карыпбековго “Биринчи канал. Кыргызстан” россиялык телеканалынын 

берүүлөрүнө тиешелүү болгон документацияны тыкыр иликтеп туруп, жумушчу 

комиссияга берүү тапшырылган. 

Глобалдуу өзгөрүүлөр, технологиялардын жана интернеттин өнүгүүсү 

шарттарында бүгүнкү күндүн көрүүчүлөрүнүн жана угуучуларынын 

муктаждыктарына жана кызыкчылыктарына жооп бере ала турган жаңы 

программаларды түзүү зарыл. Жогоруда айтылганды эске алуу менен 

КТРКнынын БКсы тараптан ошондой эле КТРКнын Байкоочу кеңешинин 

мүчөлөрүнөн турган, 2016-жылдын май, июнь, июль айлары үчүн контенттин 

сапатын карап чыга турган комиссия түзүлгөн. 

Ушул эле отурумда КТРКнын 2017-жылга каралган бюджет долбоору 

КТРКнынын БКсынын мүчөлөрүнүн сунуштарын толуктоолорун эске алуу 

менен бекитилген, менеджментке КТРКнын 2016-жылга карата уюштуруу 

түзүмүнүн долбоорун ийине жеткире иштеп чыгуу, КР Маданият, маалымат 

жана туризм министрлиги тарабынан бөлүнгөн 1 млн сомдук  тендери боюнча 

толук отчет берүү милдеттендирилген.  

2016-жылы 21-сентябрда  КТРКныны Байкоочу кеңешинин кезектеги 

отуруму өткөн. Күн тартибиндеги маселе – БКнын жумушчу комиссиясынын 

КТРКнын телеберүү программаларынын контентине жүргүзүлгөн мониторинг 

(2016-жылдын май, июнь, июль айлары үчүн) жана өлкөнүн башкы 

телеканалынын финансы-чарбалык ишмердигине талдоо жүргүзүү боюнча 

маалыматын угуу болгон. 

Эскерте кетерибиз, мурдараак КТРКнын Байкоочу кеңеши контенттин 

сапатын жакшыртуу жана каналдын чарбалык-финансылык ишмердигинде 

ачык-айкындыкты  күчөтүү максатында  БК мүчөлөрүнөн комиссия  түзүү   

чечими кабыл алган. 

БКнын мүчөлөрү  жумушчу топ тарабынын сунушталган маалыматты уккан. 

КТРКнын телеберүү программаларынын контентине жүргүзүлгөн мониторинг 

БКнын жумушчу комиссиясы тараптан кылдат, терең  талдоо жана   көлөмдүү 

иш аткарылгандыгы белгилеп коюшубуз зарыл. Айтылган эскертүүлөрдү эске 

алуу менен жумушчу комиссиянын сунуштары  жыйынтыкталган отчет түзүлүп, 

ал КТРКнынын менеджментине берилген.  БКнын жумушчу комиссиясынын 
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сунуштары  жыйынтыкталган отчеттук отурумга КТРКнын топ-менеджменти, 

продюсерлери, түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышышкан. 

Комиссиянын иши 6 мүчөнүн ортосунда бөлүштүрүлгөн. Ар бир ай сайын 2 

адам көз салуу жүргүзүп, карап чыгуу учурунда төмөнкү критерийлер 

жетекчиликке алынган: 

 теманын актуалдуулугу; 

 жанрдык ар түрдүүлүгү; 

 журналисттин кесиптик деңгээли; 

 режиссура; 

 үн режиссурасы; 

 оператордук иш; 

 монтаж; 

 программаны алып баруу.   

БКнын КТРКныны телеберүү программаларынын  (2016-жылдын май, июнь, 

июль айларындагы) контентине жүргүзгөн мониторинги боюнча маалыматында, 

КТРК баштагы жылдардагыдай эле, Кыргыз Республикасындагы медиа 

керектөөнүн маанилүү компоненти болуп санала тургандыгы белгиленип 

кеткен. Коомдук телерадиоберүүнү андан ары өнүктүрүүнү эске алган учурда, 

КТРКнынын Байкоочу кеңешине аудиториялык суроо-талаптын телеберүү 

контентинин тематикалык жана жанрдык өзгөчөлүгүнө улам өсүп келе жаткан 

таасири так көрүнүп калган. 

Ата мекендик телеканалдардын жогорулап жаткан форматтык жана 

программалык түрдүүлүгү, аудиториянын динамикасы берүүлөрдү (анын ичинде 

КТРКны дагы) анын кызыкчылыгы менен эсептешүүгө аргасыз кылып 

жаткандыгын тастыктап турат. 

Калктын ар түрдүү топторунун активдүүлүгү ар түрдүү: ТВ көргөн  жашы 

өткөн адамдарга караганда, жаштардын саны кыйла аз, ошондой эле  эркектерге 

караганда,  аялдар  көп көрө тураганы белгилүү болгон.  Ошондуктан    КТРКда 

көңүл ачуу программаларынын үлүшү жогорулап,  ал эми олуттуу маселе 

козгогон сапаттуу ТВ программалары көрүүчүгө жеткиликсиз сунушталат. 

Ушуга байланыштуу КТРКнын телеберүү продукциясын карап чыгуу боюнча 

жумушчу топтун маалым катынын жыйынтыктары боюнча, КТРКнын БК  

мүчөлөрүнүн чечими: 

1.  Көңүл ачуу  программаларынын басымдуу бөлүгү продакшн студиялар 

тарабынан даярдалган. Эмне үчүн   журналисттердин долбоорлору 

колдоого алынбайт?  Учурда баягы эле  (студиянын коногу жана 
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катышуучуларына гана кызыктуу болгон баарлашуу) уланууда.  

Натыйжада сүйлөөчүнүн керт башы же  конок жана алып баруучунун 

пиарынын ТВсы болуп калды. 

2.   Маалыматтык чыгарылышта бир корреспонденттин 1-2 сюжетинен көптү 

коюуга жол бербөө. Текст, жүгүртмө сап, жаңылыктар программасындагы 

субтитрге өтө катуу көзөмөл жүргүзүү, «сыйлоо-жазалоо» ыкмасын 

колдонуу.  

3.  Аудитория тарабынан медианын жаңы санариптик мүмкүндүктөрүн 

өздөштүрүү, максаттуу аудиториялар арасынан сызыктуу эмес көрүүнүн 

практикасын жогорулатуу (суроо-талап боюнча ТВ-программаларын, 

көркөм тасма жана телесериалды). Интернет телеберүү контентин 

керектөөдө альтернативалуу платформа катары улам көбүрөөк  мааниге ээ 

боло баштады. Өздөрү даярдаган ТВ-долбоорлорду эфирге чыгаруу менен    

гана коомдук канал атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулата алат. 

4. Улуттук идеология жана мекенчилдик, руханий баалуулуктарды жайылтуу 

каналдын  бардык кызматкерлери үчүн башкы мүдөө болуп калууга 

тийиш.  ТВ-программага тема тандоодо, эмнеге умтулуп жатканыбызды 

аңдап түшүнүү зарыл. Тигил же бул берүүнү даярдаган учурда (жанрдык 

ар түрдүүлүктөн да) телекөрүүчүлөрдү ойлонто турган ой өзөгү маанилүү,  

жыйынтыгында  көрүүчү эмнени алат жана көрүп-уккандан кийин   кандай 

корутунду  жасай алат. 

5. Алып баруучулар көрүүчү-угуучуга сылык, мээримдүү болууга тийиш. 

Алар  ар кандай жаш курактагы көрүүчү, угуучулар аудиториясына  иштеп 

жатканын түшүнүүсү керек, ошого ылайык  бардык компоненттерин 

камтуу менен: имиджи, мамилеси, ички инсандык өнүгүүсү шайкеш болсо. 

6. Оператордук чеберчилик жана режиссурага тиешелүү. Азыркы кезде ТВ-

программаларында режиссердук жана оператордук ойду, эмнени жана 

кандай каражаттар менен көрүүчүгө жеткирүүнү каалагандыгын, аны үчүн 

кандай пландар жана ракурстар колдонулгандыгын түшүнүү абдан татаал. 

Монтаждоо учурунда логиканы жана окуялардын ырааттуулугун  сактоо 

милдеттүү. 

7. Каналды атаандаштар арасында өзгөчө айрымалап турган 

оригиналдуу контентти алуу үчүн, жаңы программалар зарыл (тиешелүү 

финансы каражаттарын бөлүп берүү менен) мисалы: ТВ-берүү, агрардык 

сектордогу көйгөйлүү маселелер жана жетишкендиктер, айыл чарбасынын 

өнүктүрүүгө бөлүнө турган кредит каражаттары  тууралуу айтып жатканда 

(инфографиканы, сюжет, мыйзам чыгаруу демилгелери, агрардык 

секторду өнүктүрүү боюнча Өкмөттүк иш-чараларды колдонуу менен). 
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Шаар турмушу тууралуу телесериал (социалдык аспект, катышуучулар 

шыктандыруучу жакшы жөрөлгөлөрдү, акыйкаттыкты, дүйнөнү өзгөртүү 

тилеги). Илим, заманбап технологиялар, нанотехнологиялар тууралуу ТВ-

программа, жаңычыл  методикалар тууралуу  ж.б.у.с. 

8. Режиссер, үн режиссерлор, алып баруучу, операторлор үчүн  

квалификациясын жогорулатуу системага айлануусу тийиш. Кесиптик 

курстардан өткөндөр, алган тажрыйбасын адистерге отчеттук лекция 

форматында берүүгө тийиш. Муундардын байланышын, көзү өткөн 

таланттуу инсандар тууралуу эскерүү менен, ошондой эле замандаштарын 

көрсөтүп таалим алуу  мүмкүндүгүн түзүү керек. 

Анан да маанилүү нерсе окуялардын жана пикирлерди берүүдө 

теңсалмактуулукту камсыздоо абдан маанилүү. Бул сөзсүз түрдө КТРКга, 

телекөрүүчү  жана радиоугуучулар  арасында эң чоң ишенимге ээ болуусуна 

шарт түзүү менен  өзүнүн өнүгүүсүндө оң жыйынтыктарды  алып келет. Ал үчүн 

продюсерлердин, авторлордун, режиссерлордун кесиптик деңгээлин көтөрүү 

зарыл. Алар идея пайда болгондон тартып обого чыгарылганга чейин, кыска 

маалыматтык сюжетпи же бүтүндөй циклдик программа болобу сюжетти 

даярдоо процессин башкарууда   өз ишин так пландаштыра билүү керек. 

КТРКнын БКсынын мүчөлөрү тарабынан контенттин сапатын аныктоо үчүн 

ТВ, РВ программаларына үч айлык талдоо жүргүзүүнү демилгелеп,  

өткөргөндүгүнүн эң башкы себеби ушул өлчөөлөрдүн жыйынтыктары теледеги 

берүү сеткаларын тууралоого жана жаңы долбоорлор жөнүндө чечимдерди 

чыгарууга кызмат өтөй тургандыгына бекем ишээнерин билгизет. 

Мындан тышкары, КТРКдан 2016-жылы май, июнь, июль айларында кеткен  

жарнактарды  мониторинг жүргүзүү жана салыштырма талдоо үчүн көз 

карандысыз компания "Эксперт kg" менен келишим түзүлдү. Келишимге 

ылайык  "Эксперт kg"  телеканалдын эфиринен 2016-жылдын май, июнь, июль 

айларында  чыккан бүткүл жарнактарды мониторинг жасаган. Мониторингти  

бүткөндөн кийин компания натыйжасын МS Excel форматында  берди жана анда 

жарнактардын эфирге чыккан убактысы, узактыгы, кайталоосу жана бюджети 

толугу менен көрсөтүлгөн. 

 Байкоочу кеңеш "Эксперт kg"  берген маалыматтар менен  жогоруда 

көрсөтүлгөн убактагы КТРКнын  жарнак ишмердигин салыштырмалуу талдоо  

жүргүздү.  Талдоонун жыйынтыгы боюнча айырмачылыктар болгон жок, 

жарнактардын убактысы, узактыгы жана бюджети  реклама берүүчү 

компаниялар менен түзүлгөн келишимдер менен дал келди. 

10-октябрдагы отурумда Байкоочу кеңеш КТРКнын менеджментине 

берилген  маалыматтын тең салмактуулук жана объективдүүлүгүнө көзөмөлдү 
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максималдуу күчөтүүгө, өзгөчө өлкөдөгү активдүү саясий процесстер учурунда, 

КТРКнынын редакциялык саясатынын бардык ченемдерин сактоого жана ал 

ченемдердин КТРКнынын жооптуу кызматкерлери тарабынан аткарылышын 

көзөмөлдөөгө чакырган, башкы директор И.Карыпбековго, КТРКнын 

редакциялык саясатына шайкештик жагы жыл жыйынтыгы боюнча КТРКнын 

отчетун кароо жана КТРКнын башкы директорунун ишмердигине баа берүүдө  

эске алына  тургандыгын эскерткен.  

17-декабрда КТРКнын башкы директоруна «Индустриалдык комитет» 

Ассоциациясынын КТРКнын үзгүлтүксүз медиа өлчөөлөр тутумун ишке 

киргизүүгө катышуу  жөнүндөгү сунушун изилдөө жана карап чыгуу 

тапшырылган, корпорациянын менеджментине КТРКнын улуттук 

аудиовизуалдык репозиторийин түзүү боюнча долбоордун алкагында контент 

алмашууга катышуунун максатка ылайыктуулугун изилдөө жана жыйынтыгы 

жөнүндө БКга маалымдоо сунушталган. Менеджментге ошондой эле КР ЖКнин 

дарегине КТРКнын «Алтын казынасын» санариптик форматка көчүрүү боюнча 

кошумча каржылоо жана аны КТРКнын келерки жылдагы бюджетине кошуу   

маселесин  кароо боюнча  өтүнүч кат даярдоо тапшырылган. Ошондой эле 

КТРКнын БК мүчөлөрүнүн атынан Жогорку Кеңешке, КР Өкмөтүнө жана КР 

Финансы министрлигине КТРКнын бюджетин секвестирлөө жөнүндө   чечимдер 

кабыл алууга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен кат жөнөтүү тапшырылган. 

Байкоочу кеңештин башкы милдеттеринин бири болуп КТРКынын Өнүгүү 

стратегиясын бекитүү эсептелет, ага ылайык Корпорация өз өнүгүү жолун 

аныктайт.  КТРКнын БКнын кезектеги отурумунда (2017-жылы 16-март)               

2017–2019-жылдарга  каралган  Өнүгүү стратегиясы  кабыл алынган. 

Документ КТРКнын менеджменти тарабынан иштелип чыккан. Стратегия 

алдыдагы эки жылга карата артыкчылыктарды жана максаттарды аныктайт. 

КТРКнын өнүгүүсүнүн негизги багыты болуп КТРКнын тутумдуу уюштуруу 

иштерин жакшыртуу, жаңы ТВ  каналдарын  өнүктүрүү, жаңы   финансылык 

план көрсөткүчтөрдү, техникалык модернизациялоолорду ж.б. ишке киргизүү 

эсептелет. 

Ошондой эле БК мүчөлөрү тарабынан Стратегияны кароо учурунда 

төмөнкү пункттарды киргизүү сунушталган: 

 КТРК  кадрларынын кесипкөйлүгүн жакшыртуу; 

 коомдук берүүлөр пинциптерине ылайык контентти жакшыртуу; 

 абоненттик акыны акырындык менен киргизүү ж.б.у.с. 
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Аталган отурумда ошондой эле 2017-ж. жаңы штатттык түзүмү бекитилген, 

андан тышкары ошондой эле КТРКнын эфирдик торчосу талкууланган жана 

ийине жеткире кайра иштеп чыгуу  сунушталган. 

 

4.2. Жамаат менен жолугушуу 

 

Байкоочу кеңеш КТРКнын жамааты менен жолугушуп турду. Жолугушууда 

КТРКнын менеджменти, чыгармачыл жана техникалык персоналы катышып, 

Байкоочу кеңештин мүчөлөрү БКнын 5 жыл ичиндеги ишмердиги тууралуу 

маалымдаган. Байкоочу кеңеш жана эмгек жамааты Корпорациянын 

өнүгүүсүндө көйгөй маселелер  жана келечек пландары кызуу талкууга алынды. 

Баса белгилеп кетүүчү нерсе, КТРКнын контентинин сапатын жакшыртуу 

башкы маселе болду (БК комиссиясынын контент сапатын жана 

телеканалдын финансылык-чарбалык ишмердигин текшерүү боюнча маалым 

каты  ийне-жибине чейин планданып менеджментке берилет). 

БК мүчөлөрүнө материалдык мүнөздөгү суроолор абдан көп берилген.  

Алардын катарында эмгек акы жана калем акы  (гонорар)  чендери тууралуу   

болгон. БК мүчөлөрү өз кезегинде, бул аспекттеги татаал кырдаал жагдайында 

түшүнүк берилди. Гонорардык сеткада жана эмгек акы өлчөмүн чектөөгө 

өзгөртүүлөр – КР Финансы министрлигинин артыкчылыктуу милдети болуп 

эсептелет. Бирок, КТРКнын БКсынын төрайымы Ж.К. Бакашова тараптан, бул 

маселе Байкоочу кеңештин атынан КР Жогорку Кеңешинин  төрагасы  жана КР 

Премьер-министри менен болгон жолугушууларда көтөрүлгөндүгү белгиленип 

кетти. 

БК мүчөлөрүнүн контентке, КТРК  эфириндеги  теле жана радиоберүүлөргө 

карата сын –пикир эскертүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча КТРКнын 

менеджменти жана кызматкерлери тараптан туура кабылданып, ал 

эскертүүлөрдүн жана сунуштардын  контенттин жакшыртууда эске алынаары 

белгиленди. 

Жолугушуунун жүрүшүндө БКнын мүчөлөрү КТРКнын жамаатына  аткарып 

жаткан иштери үчүн ыраазычылык айтышты, анын көлөмү акыркы жылдары, 

жаңы телеканалдарды ачууга байланыштуу жогорулаган. 5.08.2016-ж. 

КТРКныны БКсы кат менен КР ЖК  Төрагасына жана КР Премьер-министрине 

КТРКнын кызматкерлеринин эмгек акысын, калем акы (гонорар)  фондун  

жогорулатуу жана Өкмөттүн 2011-жылдын 31-майындагы №266 “КТРКнын жана 

ведомство алдындагы бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгегине төлөөнүн жаңы 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2016-ж. үчүн отчету 

25 
 

тутумун киргизүү жөнүндө” токтомуна базалык айлык акыларды 100%га 

жогорулатуу тарабынан өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин кароо каты менен 

кайрылганын белгилеп кетүү керек. Катта, Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жыл сайын 100 саатка жакын телеберүүнү жана 60 

саат көлөмдөгү радиоберүүнүн социалдык-маанилүү тематикага, жөнөкөй 

кыргызстандыктардын керектөөлөрүн зарыл маалымат менен камсыздоого жана 

өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун сактоого багыт ала тургандыгы 

көрсөтүлгөн. 

Калкты заманбап маалымат менен камсыздоо максатында КТРК Кыргыз 

Республикасынын санариптик телеберүүсүнүн социалдык пакетине ар түрдүү 

жанрдагы, социалдык багытка багытталган телеканаларды иштете баштаган: 

«Биринчи Коомдук канал» коомдук-саясый телеканалы, «Музыка» музыкалык-

көңүл ачуучу канал, «Маданият. Тарых. Тил» маданий-агартуучулук 

телеканалы, «Баластан» балдар-билим берүү телеканалы жана «КТРК-Спорт» 

спорттук телеканалы, ошондой эле 2016-жылдын 31-августунан тартып дагы бир 

маалыматтык телеканал ”Ала-Тоо 24” ачылышы болуп өттү. 

Ушуга байланыштуу өздүк берүүлөр көлөмү 7 сааттан 10-11 саатка чейин 

жогорулаган. Жалпы берүү болсо 2010-жылдагы 17 сааттан тартып 100 саатка 

чейин көбөйгөн. Жаңы телеканалдарды ачуу өзүнүн артынан штаттык 

кызматкерлерге кошумча жүк келтирген, анын аркасында биз аларды тиешелүү  

акы төлөө менен жана гонорарлар менен камсыздоого тийишпиз, өзгөчө 

инфляция жана экономикалык кризис өскөн шарттарда деп белгилешти БК 

мүчөлөрү. 

Бүгүнкү күндө, Корпорациянын кызматкеринин орточо айлык акысы 9668 

сомду түзөт. Көпчүлүк кызматкерлер менчик турак-жайы жок болгондуктан, 

шаар сыртында жалданма батирлерде турат. Балким жакынкы аралыкта   турак 

жай менчиги менен мындай кирешенин төмөнкү деңгээлинде иштегендерди  

камсыздоо керектелеттир. Расмий эмес маалыматтар боюнча башка менчик 

телерадиокомпаниялардын кызматкерлери айына орто эсеп менен 30-40 миң 

сомдон алышы мүмкүн. Эмгек акыдагы мындай айырмачылык КТРКнын 

жогорку квалификациялуу, жаш, креативдүү адистерди тартуу мүмкүндүгүнө 

таасир кылбай койбойт. 

Аталган отчетто КТРКнын БКсынын мүчөлөрү дагы бир жолу тиешелүү 

министрликтердин, Өкмөт  жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын көңүлүн 

кызматкерлердин эмгек акысын жана штаттык тизиминдеги саны мурункудай 

калып жатканына бурат жана КТРКнын кызматкерлеринин эмгек акысын, 
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гонорардык фондун жогорулатуу маселесине көмөк көрсөтүүгө жана Өкмөттүн 

2011-жылдын 31-майдагы №266 “КТРКнын жана ведомство алдындагы 

бөлүмдөрдүн кызматкерлерине  эмгек акы  төлөөнүн жаңы тутумун киргизүү 

жөнүндө” токтомуна базалык айлык акыларды 100%га жогорулатуу тарабына 

өзгөртүүлөрдү киргизүүнү өтүнөт. 

 

4.3. КТРКнын башкы директорунун 2016-жыл үчүн отчетун карап 

чыгуу 

 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин негизги функцияларынын бири болуп 

КТРКнын башкы директорунун Корпорациянын ишмердиги тууралуу жылдык 

отчетун кароо эсептелет. КР  «КР  коомдук ишмердиги жөнүндө» мыйзамына 

ылайык КТРКнын БКсы КТРКнын башкы директорунун отчетун көпчүлүк 

добуш  менен канааттандырарлык эмес катары тааный алат ( БКнын катышып 

жаткан мүчөлөрүнүн жалпы санынан 2/3 добуш), бул КТРКнын башкы 

директоруна ишенбөөчүлүк билдирүү  тууралуу маселени көтөрүү 

мүмкүндүгүнө алып келет. 

КТРКнын башкы директорунун «КТРКнын 2016-жылдагы  ишмердиги 

жөнүндө» отчету 2017-жылдын 23-мартында КТРКнын Байкоочу кеңешинин 

кезектеги отурумунда каралган. Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнүн чечими менен 

КТРКнын башкы директорунун отчету канааттандырарлык деп  таанылган жана 

контентти жакшыртуу жана коомдук телеберүүнүн редакциялык саясатынын 

принциптерин, телеканалда көз карандысыздыкты, бейтараптуулулукту сактоо 

боюнча эскертүүлөр жана сунуштар менен кабыл алынган. 
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5. ӨТКӨН ЖЫЛ ИЧИНДЕ КОРПОРАЦИЯ ТАРАБЫНАН ЖҮЗӨГӨ 

АШЫРЫЛГАН ИШМЕРДИКТИ СҮРӨТТӨӨ 

5.1. Программалар  торчосу (сетка) тууралуу. Маалыматтын 

жеткиликтүүлүгүн  кеңейтүү 

ТЕЛЕБЕРҮҮ БӨЛҮГҮНДӨ 

Отчеттук 2016-жыл КТРКнын телеберүү бөлүгүндө   корпорациянын ар 

түрдүү жанрдагы телеканалдарынын пакетин түзүүнүн аяктагандыгы жана алар 

өлкөдөгү санариптик телеберүүнүн акысыз социалдык пакетине киргизилиши  

менен белгиленген.  

Ошентип, 2016-жыл жыйынтыгы боюнча СТБ социалдык пакетине 

КТРКнын бардык телеберүү каналдары киргизилген, алар калкка акы 

төлөбөстөн жеткиликтүү болот. 

2016-жылы КТРКнын телеканалдар бирикмеси 2 жаңы телеберүү каналы 

тынымсыз эфирге чыгуу үчүн толук жабдылган ресурстук база менен 

толукталган. 

«Маданият.Тарых.Тил» телеканалынын берүүлөрүнүн ишке кириши. 

 2016-жылдын 1-мартында КР  санариптик телеберүүсүнүн социалдык 

пакетиндеги «Маданият. Тарых.Тил» телеканалынын берүүлөрү ишке киргизиле 

баштаган 

«Маданият. Тарых.Тил»   телеканалы мурда бар болгон жана кабелдик 

телетүйүндөрүндө көрсөтүп келген "Маданият" телеканалынын базасында 

түзүлгөн.  
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 «Маданият. Тарых.Тил»телеканалынын жаңы концепциясы КР 

Президентинин 2014-жылы 13-декабрдагы №222 Жарлыгына ылайык калктын 

моралдык-этикалык жана маданий-эстетикалык керектөөлөрүн канааттандыруу 

максатында, ошондой эле  жаш муунга тарыхты жана кыргыз тилин окутуу 

аркылуу маданий иденттүүлүктүн негиздерин үйрөтүү үчүн иштелип чыккан.  

 
 

«Маданият. Тарых.Тил» телеканалынын эфирдик жана аппараттык 

студиялары жогорку тактыктын HD 16:9 форматында берүү үчүн заманбап 

санариптик техника менен жабдылган. 

 

“Ала-Тоо 24” телеканалынын берүүлөрүн ишке киргизүү 

 2016-жылдын сентябрынан тартып  өлкөнүн телекөрүүчүлөрүн дагы бир 

телеканал “Ала-Тоо 24”  үзгүлтүксүз жаңылык берүүлөрү жана эфирдеги 

актуалдуу репортаж менен жеткиликтүү болуп калды. КТРКнын 

телеканалдарынын ар түрдүү жанрлар сызыгын, олуттуу жаңы берүү  форматы 

жана  уникалдуу жаңылык контенти менен толуктады. Жаңылыктардан 

тышкары телеканал коомдун жана жалпы эле дүйнөнүн эң алгылыктуу 

күнүмдүк маселелерин козгойт. 

Телеканалдын негизги максаты – калкка маалыматтын жеткиликтүүлүгүн 

камсыз кылуу.  Аудиторияга өлкөдөгү жана дүйнөдө болуп жаткан бардык 
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маалыматтарды ыкчам   берүү менен  каналдын берүүлөрү мамлекеттик  жана 

расмий тилде  жүргүзүлөт. 

 

«Ала-Тоо 24» телеканалы эсеп боюнча  алтынчы, бирок азырынча 

Кыргызстандагы күнү-түнү маалымат берүүчү  жалгыз канал болуп саналат. 

Телеканалдын берүүлөрү үзгүлтүксүз жаңылык  принциби жана форматы 

боюнча түзүлөт, көрүүчү телеканалды сутка ичинде каалаган  убактысында 

жандырып, бардык болуп жаткан окуяларды биле алат. 

 

 
 

Берүүлөр башталган учурдан тартып бүгүнкү күнгө чейин «Ала-Тоо 24» 

телеканалы өлкөнүн бардык булуң-бурчуна көрсөтүүдө ийгиликке ээ болду. 

«Ала-Тоо 24» толугу менен өздүк берүүгө ээ болгон жана берүүлөрдүн жаңы 

телеканалдын студияларында жана аппарат жабдуулары санариптик, заманбап 

Full HD 16:9 жогорку чечилиши форматында өндүрүүчү чанда кездешкен 

телеканалдардын бири.  

«Ала Тоо 24» телеканалынын ачылыш аземинде БКнын төрайымы куттуктоо 

сөз менен сүйлөп,  Байкоочу кеңеш үчүн ар дайым техникалык сапат эмес, 

мазмун жагы маанилүү экендигин   белгиледи.  Жаңы ачылып жаткан канал элди 

өзүнө тартып, конкуренцияга туруштук бере алышы үчүн маалыматтын сапаты 

абдан маанилүү, кѳрүүчүлѳрдүн суроо-талабын канааттандыруу, алардын 

кызыкчылыгын арттырган эң жогорку интеллектуалдык чеберчиликте, 

маданияттуулук менен, бийик эстетикалык табитте жаралган, актуалдуу, 

оперативдүү, кызыктуу жаңылыктарды даярдап берүү, бүткүл калкыбыздын 
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кызыкчылыгын эске алуу менен, өлкөбүздүн этникалык, улуттук, маданий ар 

түрдүүлүгүнө маани берип, ишенимдүүлүк менен калыстыкты, объективдүүлүк 

менен, пикирлердин ар түрдүүлүгүн, редакциялык көз карандысыздык жана 

профессионализмди, улуттук кызыкчылык жана башка улуттардын теңчилик 

принциптерин сактоо милдети алдыбызда турат. Байкоочу кеңеш редакциялык 

көз карандысыздыкты «Ала Тоо 24» төгү эң маанилүү фактор деп эсептейт. 

Ошондуктан «Ала Тоо 24» тө иштей турган ар бир журналист үчүн 

программаларды даярдап, чыгарып, обого алып бара турган ар бир 

кызматкерлер үчүн редакциялык саясатты түшүнүү жана кармануу башкы 

милдет болуп саналарын Байкоочу кеңештин мүчөлөрү баса белгилешти. 

 

 
 

КТРКнын контенти маалымат даярдоочу бөлүмдөрдүн ишмердиги, 

отчеттук мезгилде мамлекеттик маанидеги иш-чаралар тизмегин эсепке алуу 

менен жүргүзүлгөн: Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын 

майрамдоо, 1916-жылга арналган окуялардын 100 жылдыгын өткөрүү, экинчи 

Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү, КР Президенти                             

А.Ш. Атамбаевдин Жарлыгына ылайык “Тарых жана маданият жылынын” 

айланасындагы иш-чараларды жана башкаларды өткөрүү. 
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Берүүнүн жалпы көлөмүндө КТРКнын телеберүү каналдары 2016-жылы 

суткасына 122 саатты өндүрүп турушкан. 

Коомдук Биринчи 

канал  

17 саат  

Маданият. Тарых. 

Тил 

18 саат 

Баластан 

15 саат 

КТРК Музыка 

24 саат 

Ала-Тоо 24 

24 саат 

КТРК Спорт 

24 саат 

 

Программалар сеткасы 

2016-жылы КТРКнын телеканалдарынын берүүлөр сеткасы мамлекеттик 

маанидеги бир нече иш-чараларды эске алуу менен түзүлгөн: Кыргыз 

Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын майрамдоо, «Үркүн-100» 

1916-жылга арналган окуялардын 100 жылдыгын өткөрүү, КР Президенти               

А.Ш. Атамбаев жарыялаган “2016-жыл – Тарых жана маданият жылынын” 

айланасындагы иш-чараларды жана башкаларды өткөрүү: 

 

 “Кыргыз Республикасындагы Тарых жана маданият жылы” темасындагы 

адистештирилген берүүлөр тизмеги (радиостанциялар боюнча өз алдынча)  

№ 
Программалардын 

аталышы 

Чыгуулард

ын жалпы 

саны 

1 чыгуунун 

хронометражы/

мүн. 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

1.  «Тарыхты тактайлы» 9 

 

25 мүн. Январь – ноябрь 

2016-ж. 

2.  «Тарыхчылар так 

айтат» 

38 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

3.  Маданият майданы 8 60 мүн. Январь – декабрь 

2016-ж.  

4.  «Төкмө келсе төр 

бошот» 

24 120 мүн. Март – август 2016-ж. 

5.   «Төкмө келсе төр 

бошот» 

16 60 мүн. Сентябрь  – декабрь 

2016-ж. 

6.  Улуу мурас 1 20 мүн. Январь 2016-ж. 

7.  Улуу мурас 18 5 мүн. Февраль – ноябрь 

2016-ж. 

8.  Улуу мурас 11 20 мүн. Апрель – ноябрь 

2016-ж. 
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9.  Шайыр апалар 8 110 мүн. Август – декабрь 

2016-ж. 

10.  Жаңы Жылдык 

«Апалардан ак бата» 

1 165 мүн. Декабрь 2016-ж. 

11.  «Кыз –жигит 

сармерден» 

10 170-180 мүн. Январь – декабрь 

2016-ж. 

12.  «Сүрөттөр сүйлөйт» 40 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

13.  «Адабий айтыш» 40 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

14.  «Муз-Арт» 40 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

15.  «Улут наркы улуу 

тил» 

40 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

16.  «Обологон обондор» 40 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

17.  «Театр-сахна» 40 60 мүн. Март – декабрь 2016-

ж. 

 

 1916-жылда болуп өткөн окуяларга арналган «Үркүн-100» темасындагы 

адистештирилген берүүлөр тизмеги 

№ 
Программа-

лардын аталышы 

Чыгуулардын 

жалпы саны 

1 чыгуунун 

хронометражы/мүн 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

1.  
“Тарыхчылар так 

айтат” 

2 

чыгарылыш 

60 мүн. Апрель – 

сентябрь 2016-ж. 

2.  
Сүрөттөр сүйлөйт 2 

чыгарылыш 

60 мүн. Апрель – 

сентябрь 2016-ж. 

3.  “Үркүн-100”  

Социалдык жана 

маалыматтык 

роликтер 

235 

чыгарылыш 

3 мүн. Апрель – 

сентябрь 2016-ж. 

4.  Көркөм-

публицистикалык 

тасма  

"1916- жылдагы 

көтөрүлүш" 

2 50 мүн. Август 2016-ж. 
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Өлкөдөгү “Көчмөндөрдүн II -бүткүл дүйнөлүк оюндарын” өткөрүүгө 

байланышкан көчмөн маданияттары жөнүндө маалыматты 

пропагандалоого карата адистештирилген берүүлөр тизмеги 

№ 
Программалард

ын аталышы 

Чыгуулардын 

жалпы саны 

1 чыгуунун 

хронометражы/мүн 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

1.  Маданият майданы  
4 чыгарылыш 60 мүн. 

Апрель – 

сентябрь 2016-ж. 

2.  
Көрөңгөлүү 

көчмөндөр 

оюндары 

30 

чыгарылыш 
30 - 120 мүн. 

Апрель – 

сентябрь 2016-ж. 

3.  
Көрөңгөлүү 

көчмөндөр 

оюндары: 

Этнофестиваль-

2016 

1 чыгарылыш 35 мүн. 

Август  2016 

жазууда 

4.  
Көчмөндөр ааламы 

14 

чыгарвылыш 
90 - 120 мүн. 

Август – 

сентябрь 2016-ж. 

 

 

 КЫРГЫЗТЕЛЕФИЛЬМ ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМҮНҮН ИШ 

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

Кыргызтелефильм түзүмдүк бөлүмүнүн отчеттук жылдагы ишмердиги 

фильм продукциясынын жана киножанрынын телеберүүлөрүнүн эфир 

заказынын негизинде түзүлгөн. 

Республикалык бюджеттен Кыргызтелефильм жалпы суммада КТРК 

аркылуу 11 263 800 сом өлчөмүндө каржыланган. 

 Мамлекеттик жана башка иш-чараларга катышуу 

 Ош шаарында өткөрүлгөн Россия киносунун жумалыгына арналган «Үмүт» 

кинофорумуна 

 Кыргыз киносунун 74 жылдыгына арналган иш-чаралар 

 Ч.Айтматов атын. кино үйүндө  «1916-жылдагы көтөрүлүш” көркөм-

публицистикалык толук метраждуу тасмасынын бет ачарына  
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2016-жылы өндүрүлгөн тасма продукциясынын тизмеги: 

  1916-жылдын окуяларынын 100 жылдыгына арналган «1916-жылдагы 

көтөрүлүш” көркөм-публицистикалык толук метраждуу тасмасын тартуу 

жана эфирге чыгаруу жүргүзүлгөн. 

 Кыргыз элинин маданиятын өнүктүрүүгө салым кошкон көрүнүктүү 

адамдардын жашоосу тууралуу «Биздин Балбай», «Асмансыз жылдыздар», 

«Вечная музыка» документалдык тасмаларын тартууну жана көрсөтүүнү 

жүргүзүү 

 Атактуу мамлекеттик ишмер С.Ибраимовдун жашоосу жөнүндө «Мен 

Мекенимди бактылуу кылам»  даректүү тасмасы 

 Маданият жана тарых жылына жана «Кыргыз радиосунун» 85 жылдыгына 

карата кыргыз радиоберүүсүнүн калыптануу тарыхы тууралуу кыска 

метраждуу документалдык тасма өндүрүлгөн. 

 Кыска метраждуу  документалдык тасмалардын тартылышы жана эфирге 

чыгарылышы жүргүзүлгөн: «Псевдоним Гермес», «Жаа оюндары», 

«Таластык Рыспай ата»,  «Эрдин аты эрге тең», «Жизнь», «Китепкана билим 

булагы»,  «Эне касиети»,  «Булут үстүндөгү кызмат»,  «Юбилей». 

 Ошондой эле Г. Базаровдун автордук берүүлөрү «Альтернатива», «Эскерүү», 

«Адам жана сүрөтчү». 

 

Отчеттук жылда «Уроки доброты» документалдык тасмасы 

Кыргызтелефильмден Россиядагы «Соль Земли» кинофестивалында катышып 

жана сынактан тышкары көрсөтүлгөн. 
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РАДИОБЕРҮҮ БӨЛҮГҮНДӨ 

КТРКнын 5 радиоканалынын берүүсүнүн жалпы көлөмүндө 2016-жылы 

суткасына берүү  66 саат көлөмүндө эфирге чыккан, алардын ичинен 51 саат   

өздүк өндүрүштө, бул берүүнүн 78% жыйнакталган көлөмүн түзүп турат. 

№ 
Радиоканалдын аталышы Суткасына 

сааттар 

Жумасына 

сааттар 

1.  
«Биринчи радио» 18 126 

2.  
«Кыргыз радиосу» 24 168 

3.  
«Миң Кыял FM» радиосу 24 168 

4.  
«Достук» радиосу  («Биринчи радио» толкунунда 

Ишемби сайын саат 8:30 дан 21:30, жекшембиде 

саат 17:00 дан 21:00гө чейин тартат) 

 12 

5.  
«Балдар FM» радиосу («Биринчи радио» 

толкунунда жекшемби күндөрү саат 8:30дан 

15:00гө чейин тартат) 

 5,5 

 

2016-жылы КТРКнын радиоканалдарынын түркүмү өзүнү эфирдик жана 

эфирден тышкары ишмердигин мамлекеттик маанидеги бир нече иш-чараларды 

эске алуу менен түзгөн: Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 25 

жылдыгын майрамдоо, «Үркүн-100» 1916-жылга арналган окуялардын 100 

жылдыгына арналган иш-чараларды өткөрүү, Кыргыз радиосунун 

түзүлгөндүгүнүн 85 жылдык юбилейи, КР Президенти А.Ш. Атамбаев 

жарыялаган “2016-жыл – Тарых жана маданияттын 2016-жылынын” 

айланасындагы иш-чараларды жана башкаларды өткөрүү: 

 

“Кыргыз Республикасындагы Тарых жана маданият жылы” темасындагы 

адистештирилген берүүлөр тизмеги (радиостанциялар боюнча өз алдынча)  

 

№ 
Программалардын 

аталышы 

Чыгуулардын 

жалпы саны 

1 чыгуунун 

хронометражы 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

 Биринчи радио    

1 Биздин тарых 40 10 мүн. Март-декабрь 

2 Эрезе 45 15 мүн. Январь-декабрь 

3 Ата журт ажары 51 10 мүн. Январь-декабрь 
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4 Арт ньюс 50 15 мүн. Январь-декабрь 

5 Илим жана инновация 28 10 мүн. Январь-май 

6 Багыт 24 47 мүн. Февраль -март 

 Кыргыз радиосу    

1 Жусуп Баласагынга 

1000 жыл 

200 5 мүн. 11.01.16-28.12.16 

2 “Маданият” 

радиожурналы 

50 40 мүн. 11.01.16-28.12.16 

3 Тарыхый  инсан 47 20 мүн. 11.01.16-28.12.16 

4 Шаа акын Арстанбек 200 20 мүн. 11.01.16-28.12.16 

5 Улутман 40 57 мүн. 11.01.16-28.12.16 

6 Кыл  калем 45 17 мүн. 11.01.16-28.12.16 

7 Бүгүнкү  музыка 47 20 мүн. 11.01.16-28.12.16 

8 Театр  дүйнөсүндө 50 17 мүн. 11.01.16-28.12.16 

9 Өнөркана 45 17 мүн. 11.01.16-28.12.16 

10 Улут  сыймыгы 48 27 мүн. 11.01.16-28.12.16 

11 Адабияттык  уктуруу 400 20,30 мүн. 11.01.16-28.12.16 

12 Илгеркиден  икая 50 20 мүн. 11.01.16-28.12.16 

 Достук    

1 Данакер 28 15 мүн. Январь-июль 

2 Слово 16 15 мүн. Февраль-май 

 Балдар FM    

1. “Манас  таануу” 

интеллектуалдык 

таймаш 

10 30 мүн. 2016-год 

2. Тарыхий инсан 40 8 мүн. 2016-год 

3. Күү баяны 15 20 мүн. 2016-год 

4. Жергебизге саякат 10 10 мүн. 2016-год 

5. Биздин көчө 10 10 мүн. 2016-год 

6. Кыргыз таануу 6 20 мүн. 2016-год 

7. Тарых таануу 

интеллектуалдык 

таймашы 

8 30 мүн. 2016-год 
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1916-жылда болуп өткөн окуяларга арналган «Үркүн-100» темасындагы 

адистештирилген берүүлөр тизмеги 

 

№ 
Программалардын 

аталышы 

Чыгуулардын 

жалпы саны 

1 чыгуунун 

хронометражы 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

 Биринчи радио    

1 Үркүн баяны 50 10 Январь-декабрь 

 Кыргыз радиосу    

1 Улуу Үркүн 47 20 20.01.16-9.12.16 

 

Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүөгүнүн 25 жылдыгына карата 

кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн орношуусу темасына карата 

адистештирилген берүүлөр тизмеги 

 

№ 
Программалардын 

аталышы 

Чыгуулардын 

жалпы саны 

1 чыгуунун 

хронометражы 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

 Биринчи радио    

1 Мекеним Кыргызстан 52 10 мүн. Январь –декабрь 

2016 

 Кыргыз радиосу    

1 Менин өлкөм 50 20 мүн. 20.01.16-9.12.16 

 Достук    

1 «Ырдайлы достор 

ырдайлы»   

5 40 мүн. Август-октябрь  

2 «Слово» 1 18 мүн. Август  

3 «Эфирдеги экөө» 1 43 мүн. Август  

 

Өлкөдөгү “Көчмөндөрдүн II- бүткүл дүйнөлүк оюндарын” өткөрүүгө 

байланышкан көчмөн маданияттар жөнүндө маалыматты 

пропагандалоого карата адистештирилген берүүлөр тизмеги. 

 

№ 
Программалардын 

аталышы 

Чыгуулардын 

жалпы саны 

1 чыгуунун 

хронометражы 

Эфирге чыгуу 

мезгили 

 Биринчи радио    

1 Көчмөндөр оюну 48 10 мүн. Январь-декабрь 

 Кыргыз радиосу    

1 Көчмөндөр  салты 50 20 мүн. 11.01.16-28.12.16 

2 Кыргыз  наркы 45 57 мүн. 11.01.16-28.12.16 
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3 Маданият” 

радиожурналы 

40 40 мүн. 11.01.16-28.12.16 

 Достук    

1 «Иштин башы 

ишемби»  

2 58 мүн. Сентябрь 

2 «Слово» 2 18 мүн. Сентябрь 

3 «Кыргызстан менин 

мекеним»  

2 20 мүн. Сентябрь 

4 «Мост дружбы» 3 110 мүн. Сентябрь 

5 «Ырдайлы достор 

ырдайлы» 

2 40 мүн. Сентябрь 

6 «Көчмөн оюндары 

2016»  

2 43 мүн. Сентябрь 

7  «Данакер» 1 15 мүн. Сентябрь 

8 «Ретро вояж» 1 15 мүн. Сентябрь 

9 «Улуттук кийимдер» 2 14 мүн. Сентябрь 

10  «Вселенная Манаса»  2 14 мүн. Сентябрь 

11 «Достук кербени -

2016» 

2 30 мүн. Сентябрь 

13 «Наш человек» 1 20 мүн. Сентябрь 

14 «Эл ынтымагы ыйык» 2 15 мүн. Сентябрь 

15 «Любовь без границ» 1 30 мүн. Сентябрь 

16 «Адабий дүйнө» 1 15 мүн. Сентябрь 

17 «Музыка дүйнөнүн 

тили»  

1 20 мүн. Сентябрь 

18 «Күч бирдикте» 1 14 мүн. Сентябрь 

  

Отчеттук жылда Кыргыз радиосунун  85 жылдык юбилейине арналган иш-

чаралар катары өткөрүлгөн, алар төмөнкү эфирден тышкаркы окуялар менен 

коштолушкан:  

 КУУнун профессордук-окутуучулук курамынын жана студенттеринин, 

КТРКнын радио кызматкерлеринин жана ЖМК чөйрөсүндөгү 

эксперттердин катышуусу менен илимий-практикалык конференцияны 

уюштуруу жана өткөрүү 

 «Радионун санариптик технологиялар доорундагы ролу» темасына масс-

медиа чөйрөсүндөгү жана эксперттердин жана өнөктөш уюмдардын 

өкүлдөрүнүн (ВВС, ТРК “Казакстан”, “ТРТ Аваз” ж.б.у.с.) катышуусу 

менен Эл аралык форумду өткөрүү. 
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 Улуттук Филармониядагы салтанаттуу гала-концерт 

 Кыргыз радиосунун калыптануусу жана чөйрөдөгү иштердин заманбап 

абалынын хронологиясы тургузулган телеберүүлөрүн даярдоо жана 

чыгаруу. 

 

Радиоканалдар боюнча жалпы алганда отчеттук мезгилде 45 жаңы 

радиоберүүлөр киргизилген, актуалдуулугун жоготушкан 52 берүү алынып 

салынган же жабылып калган.  

 

 «КТРК ЖӨНҮНДӨ» МЫЙЗАМДАГЫ КОРПОРАЦИЯНЫН 

АЛДЫНА КОЮЛГАН МИЛДЕТТЕРДИ АТКАРУУ: 

Мамлекеттик тилдеги берүүнү жалпы көлөмдөн 50%дан ашык жүзөгө 

ашыруу боюнча милдет 

 Жыйнакталган көлөмдө (КТРКнын теле-, радиоканалдары боюнча) 72 % 

кыргыз тилиндеги берүүлөр түзүшөт. 

Ошентип, Кыргыз Республикасынын “КР Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүндө” мыйзамынын берүүнү өзүнүн берүүсүнүн 50%дан 

жогору мамлекеттик тилде жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу боюнча милдеттенмелер 

бөлүгүндөгү ченем толук көлөмдө жүргүзүлүүдө.  

Эфирдин 30% балдар, жаштар, көңүл ачуучу жана билим берүүчү 

программаларга бөлүп берүү 

КТРКдагы балдар-билим берүү тематикасына карата берүүлөр 2016-жылы 

«Келечек» балдар-билим берүү программалар студиясы жана «Балдар FM» 

студиясы тарабынан жүргүзүлгөн. Эгерде биринчи студия, СТБнын социалдык 

пакетине кирген көпчүлүк жагынан балдар-билим берүүсүнүн «Баластан» 

адистештирилген телеканалы үчүн көбүрөөк берүүлөрдү чыгарган  болсо, 

экинчи студия продукция менен балдар угуу радиосунун аудиториясын 

камсыздашат. 

Жаштар үчүн көңүл ачуучу жанр сегментин «Музыка» телеканалынын 

жана «Миң-Кыял FM» радиостанциясынын берүүлөрү жаап турат.  

 Жыйнакталган көлөмдө балдар үчүн жана жаштар үчүн берүүлөр, ошондой 

эле көңүл ачуучу жана билим берүүчү мазмундагы – өздүк берүүлөрдүн 

жалпы көлөмүнөн, берүүнүн жалпы көлөмүнөн эсептелген 36% түзүп 

турат.  

КТРКнын Кыргыз Республикасынын “КР  Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүндө” мыйзамынын берүүнү өзүнүн берүүсүнүн 30%на 
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чейинкисин мамлекеттик тилде жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу боюнча 

милдеттенмелер бөлүгүндөгү ченем – толук көлөмдө аткарылууда. 

Ата мекендик контент 70% кем эмес, тышкылар 30 % чейин 

 Корпорациянын телерадиоканалдарынын эфириндеги тышкы контент 

анимациялык жана кино-музыкалык продукция түрүндө берилген, анын 

көлөмү берүүнүн жалпы көлөмүнөн 20 пайыздан ашпайт.. 

Калган көлөмдү өздүк өндүрүштүк берүүлөрү, ата мекендик өндүрүштүн 

кинопродукциясы жана Кыргызстандын аймагындагы студияларда чыгарылган 

берүүлөр түзөт. Ушуга ылайык, Кыргыз Республикасынын “КР Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” мыйзамынын өздүк берүүсүнүн 

70%дан кем эмес бөлүгү ата мекендик контент болушу бөлүгүндө аткарылышы 

2016-жылы толук көлөмдө жүргүзүлдү. 

Мамлекеттик органдардан расмий билдирүүлөрдү таркатуу 

 

Кыргыз Республикасынын “КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

жөнүндө” мыйзамына ылайык КТРКнын телерадиоканалдары 2016-жылы 

зарылдыгына жараша жана маалымат шылтоосу пайда болушунан улам, Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын расмий маалыматын таркатты. 

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадио берүү 

корпорациясы корпорациянын техникалык жана адам ресурстарын төмөнкү 

көрүнүктүү иш-чараларды жана мамлекеттик маанидеги окуяларды 

чагылдырууга багытталган:   

 Мамлекеттик маанилүүлүктөгү олуттуу майрам иш-чараларын тартуу 

жана көрсөтүү: Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, Үркүн-100,  

Кыргыз Республикасынын Көз карандысыздыгынын 25 жылдыгына 

карата ж.б.у.с. 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишмердигин чагылдыруу боюнча 

жума сайын берүүлөрдү өндүрүү жана чыгаруу: «Кыргыз Өкмөтүндө», 

«Стратегия-2017»,  окуялык репортаждар. 

 КР Президентинин, Жогорку Кеңештин Төрагасы жана КР Премьер-

министринин ишмердигине байланышкан олуттуу окуялар жана иш-

чаралар күн сайын ТВ жана РВ жаңылыктар блогунда чагылдырылат. 

 Эфирге жума сайын чыгуучу, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин ишмердигин чагылдыруучу “Парламент”, “Парламентаризм 

сабактары” берүүлөрү чыгат. 
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 Жогорку Кеңештин пленардык отурумдары 

 КР ӨКМи жана КР ИИМи менен кызматташуу жума сайын 

көрсөтүлүүчү «Өзгөчө кырдаалдар», «Телекүзөт» берүүлөрү аркылуу 

ишке ашырылат. 

КТРКнын Кыргыз Республикасынын “КР  Коомдук телерадиоберүү 

корпорациясы жөнүндө” мыйзамынын бийликтин мамлекеттик органдарынын 

маалыматтарын берип туруу боюнча аткаруу бөлүгүндө толук көлөмдө 

аткарылууда. 

 

6. КТРКНЫН 2016-ЖЫЛДАГЫ БЮДЖЕТИ ТУУРАЛУУ 

 

6.1. 2016-жыл үчүн киреше  жана чыгашалар боюнча жалпы 

маалыматтары менен КТРКнын финансы-чарбачылык 

ишмердигинин жыйынтыктары. 

Ишкананын бакубаттыгы жана анын ишмердигинин жыйынтыктары 

олуттуу өлчөмдө, чарба жүргүзүүнүн ушул субъекти кандай финансылык 

ресурстарга ээ болушу, алардын түзүмү канчалык оптималдуу, канчалык 

деңгээлде негизги жана жүгүртүү фонддоруна трансформациялануусу менен 

аныкталат. Ушуга байланыштуу финансы ресурстарын тартуу жана натыйжалуу 

колдонуу финансы менеджментинин ишкананын чарба ишмердигинин жогорку 

түпкү жыйынтыктарына жетишүүгө багытталган маанилүү функциялардын  

бири болуп саналат.  

1-таблицада корпорациянын бюджетинин түзүмү жана динамикасы 

келтирилген  

КТРКнын 2012-2016-жж. карата бюджетинин түзүмү жана динамикасы/ 

миң сом 

1-таблица 

  
2012 факт 2013 факт 2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Республика 

лык бюджет 
400 464,30 

438 

852,40 
427 816,70 400 233,40 439 287,70 

Өздүк 

каражаттар жана 

гранттар 

94 725,80 
118 

192,30 
188 098,8 265 348,60 177 255,40 

Бюджет, 

бардыгы 
495 190,10 

557 

044,70 
615 915,5 665 582,00 616 543,10 

Капиталдык 16 022,60 19 130,70 45 283,00 97 528,50 43 454,90 
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салымдар 

 

Таблицадан көрүнүп тургандай, корпорациянын бюджетин 

жогорулатуунун негизги фактору болуп, өздүк кирешелердин өсүүсү эсептелген. 

Жарнаманын телевизиондук рыногунун кризисине карабастан, Корпорацияга 

жогорку көрсөткүчтөргө жетишүүгө жана 177 255,4 миң сом өлчөмүндө өздүк 

кирешелерди алууга мүмкүн болгон. 

Мамлекеттик бюджеттен КТРКны каржылоо көлөмү отчеттук жылда 2016-

жылга карата билдирилген бюджет долбоорунан 33,9% деңгээлинде 

жүргүзүлгөн (2-таблица). Мында, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 

каражаттардын негизги бөлүгү сигналды тартуу кызматтарына төлөнөт жана 

корпорациянын бюджетинен 50,5% түзүп турат. 

 Республикалык бюджеттен караштырылган жана факт жүзүндөгү сумма 

менен салыштырма жадыбалы/миң сом 

2-таблица  

  2016-жыл 

 Бөлүнгөн  

бюджет 

Караштырыл

ган бюджет  

Такталган-

дын талап 

кылынуучу 

бюджетке 

карата 

катнашынын %  

Бюджет, бардыгы 439 287,70 1 295 693,80 

33,9  да% 100 100,0 

           анын ичинде:      

Эмгек акы 77 208,70 97 152,70 
79,5 

ошол эле  %да, 17,6 7,5 

СФга которуулар 13 318,50 16 758,80 
100 

ошол эле  %да, 3,0 1,3 

Кызматтык иш сапарлары 2 293,10 2 500,00 
91,7 

ошол эле  %да, 0,5 0,2 

Коммуналдык кызмат 

көрсөтүүлөр 

328 947,40 860 903,80 

38,21 

ошол эле  %да, 74,9 66,4 

Машиналар жана 

жабдуулар 

3 934,9 250 000,00 

1,6 

ошол эле  %да, 0,9 19,3 
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Башка кызматтарды сатып 

алуу 

13 585,10 68 378,50 

19,9 

ошол эле  %да 3,1 5,3 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 25.03.2016-жылдагы №126-р 

тескемесине ылайык, Кыргыз Республикасынын санариптик 

телерадиоберүүсүнө жакын арада өтүү максатында 6 миң  сом жабдуу сатып 

алуу  үчүн  бөлүнгөн (социалдык пакеттеги эки канал: «КТРК-Спорт» жана 

«Музыка» ). Бирок, мамлекеттик бюджеттен каражаттарды секвестирлөөгө 

байланыштуу 3 934,9 миң сом өлчөмүндөгү гана сумма пайдаланылган. Буга 

карабастан корпорация өздүк каражаттын эсебинен 39 520 миң сом капиталдык 

салым кошкон. Мында санариптик берүүгө өтүү каражаттарынын 

жетишсиздигине байланыштуу, Корпорация телерадиоберүү студияларынын 

жана аппараттарынын 7 техникалык модернизациялоо боюнча иштер графигин 

белгисиз мөөнөткө жылдырууга аргасыз болууда. 

Компаниянын финансы каражаттарын түзүүнүн негизги максаты болуп 

келечектеги чарбалык стратегиялык ишмердигин өнүктүрүүнү камсыздай турган 

зарыл болгон активдерди түзүүдө керектөөлөрдү канааттандыруу эсептелет. 

Корпорациянын финансы ресурстарын түзүү процессин стратегиялык 

башкаруу, өздүк каражаттардын түзүмүн жана динамикасын карап чыгуунун 

зарылдыгын алдын- ала аныктап турат 

  

КТРКнын 2010-2016-жж. өздүк кирешелеринин түзүмү жана динамикасы / миң 

сом         3-таблица   

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Саясий 

жарнама 

12086,4 7888,8     78948,9 13490,6 

Жарнама жана 

башка 

кирешелер  

76918,4 86837,0 118192,

3 

188098,

8 

181937,

4 

163764,

8 

Бардыгы  89004,8 94725,8 118192,

3 

188098,

8 

260886,

3 

177255,

4 

Анын ичинде:              

Жарнама  53249,6 56982,8 70326,1 86433,8 103217,

4 

91396,4 

Эфир 

убактысы 

29675,1 33380,0 39677,7 48642,2 56017,4 55973,2 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2016-ж. үчүн отчету 

44 
 

Жабдууларды 

жана 

имараттарды 

ижарага алуу 

2708,5 1400,3 1902,3 2869,0 2063,7 2606,7 

Жүгүртмө сап  280,0 358,7 1497,9 1642,4 2879,0 2107,4 

Арноо-

концерти  

875,0 958,6 317,3 781,3 773,1 531,0 

Берүүлөр 

программасы  

536,8 621,5 844,0 366,0 470,0 657,0 

Гранттар жана 

демөөрчүлөр 

  574,0 2 185,5   44756,4 10858,2 5592,4 

Жана 

башкалар  

1679,8 449,9 1441,5 2607,7 5658,6 4900,7 

 

 

Корпорациянын кирешесинин  негизги булагы болуп  жарнама убактысын 

сатуу (кирешелердин 51,6%) жана эфир убактысы  контентти жайгаштыруу үчүн 

сатуу (кирешелердин 31,6%). 

4-таблицада 2016-жылдагы эфир убактысын сатуунун көрсөткүчтөрү 

келтирилген 

  

Жарнама убактысын 2014-2016-жж. сатуу/мүнөт  

4-таблица 

Көрсөткүчтөр 2014 2015 2016 

КТРКнын негизги каналын берүүнүн 

эфирдик убактысы 
386293,8 374961 386580 

Уруксат берилген жарнама 

убактысы ("КТРК жөнүндө" мыйзам 

9-бер 2-п) 

38629,4 37496,1 38658 

Коммерциялык жарнама    

прайм тайм 6681,9 7 010,10 6 743,80 

офф тайм 1670,5 2 224,50 1 054,08 

жыйынтыгында комм. реклама 8352,4 9234,5 7797,88 

Саясий жарнама    

прайм тайм  1373 212,2 

офф тайм  589 37,44 

жыйынтыгында саясий жарнама 0 1962 249,64 
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социалдык жарнама (5%  жарнама 

тууралуу мыйзамдын 20-3-бер 1-п.) 

акысыз 

417,6 559,8 396,7 

прайм тайм 1735 608 1293 

офф тайм 2 603,0 910 1940 

Жыйынтыгында акысыз  соц. 

жарнама 
4 338,0 1518 3233 

Акы төлөнүүчү соц. жарнама    

прайм тайм 575 758,1 347,5 

офф тайм  182,6 61,3 

Жыйынтыгында акы төлөнүүчү соц. 

жарнама 
575 940,7 408,8 

Жыйынтыгында  13265,4 13655,2 11689,32 

 

2016-жыл үчүн негизги каналдык берүүсү 386 580 мүнөттү (6 443 саатты) 

түзгөн. Кыргыз Республикасынын «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

жөнүндө» мыйзамына ылайык, коммерциялык жарнамага колдонууга уруксат 

берилген убакыт 38 658 мүнөттү (644,3 саатты) түзөт. 

Төмөнкү графикада, телеберүү рыногундагы кризиске жана  чоң жарнама 

берүүчүлөрдүн кетишине карабастан, Корпорацияга отчеттук мезгилде жогорку 

кирешелерди сактап калууга мүмкүн болгону көрүнүп турат. 

 

 

 
 

КТРКнын 5 жыл ичиндеги өздүк кирешелери /миң сом 
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Финансылык абалга жалпы баа берүү жана анын отчеттук мезгилдеги 

өзгөрүүлөрү: 

 Санариптик берүүгө өтүү шарттарында техникалык модернизациялоо 

пландарына ылайык  корпорацияны кайра жабдуу жүргүзүлүүдө, 

технологиялык чынжырдан моралдык эскирген жабдуулар чыгарылат, жаңы 

жабдуу сатылып алынып, орнотулат. 

 Жарнаманын телеберүү рыногундагы кризиске карабастан, Корпорацияга  

жогорку көрсөткүчтөргө жетишүү жана 177 255,4 миң сом өлчөмүндө өздүк 

кирешелерди алууга мүмкүн болгон. 

 2016-жылы ЛА Лиганы жана Бундеслиганы көрсөтүүгө карата 35000,0 АКШ 

доллары (2 380,0 миң сом) суммасына лицензиялык укуктар сатылып алынган. 

Ошентип, жарнаманын телеберүү рыногундагы күчөп жаткан кризиске, 

ошондой эле атаандаш каналдардын көбөйгөнүнө карабастан, корпорация 

жарнама рыногундагы лидер позицияларын сактоого, мында жогорку 

кирешелерди алууга жетише алды. Корпорация финансы каражаттарын 

материалдык-техникалык базадагы санариптик берүүгө ийгиликтүү өтүү үчүн 

салуусун улантууда 
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6.2. 2017-–ЖЫЛГА КАРАЛГАН БЮДЖЕТ ДОЛБООРУ 

 

  2017 

Текшерүүчү 

сандар/сом 

Билдирилген 

сандар/сом  

Текшерүүчүлөрдүн 

билдирилгендерге 

карата катышынын 

%  

Бюджет бардыгы,     % 446 967,1 1 178 316,6 

37,9 100,0 100,0 

             анын ичинде:    

Эмгек акы сом,                     

%дарда 

110 652,8 110 652,8 
100,0 

24,8 9,4 

СФга которуулар сом                   

% дарда 

19 087,6 19 087,6 
100,0 

4,4 1,6 

Кызматтык иш сапарлары 

сом,   %дарда 

4 000,0 4 000,0 
100 

0,9 0,3 

Коммуналдык кызматтар   

сом,           %дарда,  

294 642,2 703 909,9 
41,9 

65,9 59,7 

Машиналар жана жабдуулар  

сом,    в  %  

0,0 287 481,6 
0,0 

0,0 24,4 

Жана башка кызматтарды 

сатып алуу  сом, % дарда 

16 768,5 51 368,7 
32,6 

3,6 4,4 

Утурумдук чарба иштери 

үчүн буюмдарды жана 

материалдарды сатып алуу 

сом,  %дарда 

1 816,0 1 816,0 
100,0 

0,4 0,2 
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6.3. ЖАҢЫ ЧУАНЫ ИЛГЕРИЛЕТҮҮ/КОРПОРАЦИЯНЫН 

ФИНАНСЫЛЫК ТУРУКТУУЛУГУН ЖАКШЫРТУУ БОЮНЧА 

ИШ 

Бюджеттик кодексти кабыл алуу жана Корпорациянын кызматкерлерине 

акча төлөп берүүлөр үчүн мыйзамдуу негиздерди кабыл алууга 

байланыштуу жүргүзүлгөн иштер. 

Демилгенин себептери  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин 

аракетке келтирүү тууралуу» Мыйзамынын кабыл алынгандыгына байланыштуу 

2017-жылдын 1-январынан тарта КТРКнын атайы эсебин түзүү токтотулду, ал 

буларды түшүндүрөт: 

 Өздүк кирешелерден айлык акыга стимул берүүчү төлөмдөрдү чектөө, анын 

ичинде муктаж болгон кызматкерлерге өзгөчө жашоо кырдаалдарында 

материалдык жардамды чектөө; 

 Кызматкерлерди тажрыйба алууга, окутууга жана адистикти жогорулатууга 

чет өлкөлүк ТРК менен түзүлгөн келишимдер боюнча жөнөтүү үчүн кошумча 

каражаттардын жоктугу; 

- КТРК жаңы берүү каналдарынын (БТКда 6 телеканал) жайылтылышына 

байланыштуу техникалык кызматкерлердин жүгүнүн көбөйгөндүгүнө 

байланыштуу РРТЦ техникалык кызматтары үчүн акча төлөө 

мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырап жатат; 

 КТРКнын чектелген штаттык санына байланыштуу Корпорациянын штаттык 

расписаниесинде каралбаган өндүрүштүн белгилүү секторлорун камсыздоо үчүн 

жеке физикалык жактардын кызматтарынан кошумча пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүн жоготот; 

 Эл аралык спорттук окуялар, фестивалдар жана башка социалдык-маанилүү 

контенттин түрлөрүнө лицензия сатып алуу мүмкүнчүлүгү татаалдашат.  

Эмне жасалды ? 

Буга байланыштуу КТРК тарабынан айлык акыга бюджеттик ордун 

толтуруу аркылуу стимул берүүчү төлөмдөр жаатындагы финансылык 

маселелерди жөнгө салуучу өзгөрүүлөрдү же жаңы ЧУА кабыл алуу демилгеси 

көтөрүлдү.  

6 айдын ичинде жогоруда белгиленген Мыйзамды кабыл алганга чейин, 

б.а. 2016-жылдын август айынан тарта Корпорация тарабынан Вице-Премьер-

министр О.Панкратовдун, ошондой эле  компетенттүү министерстволордун 
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катышуусу менен бир канча жолу аппараттык отурумдар демилгеленди. КР 

Президентине, КР Жогорку Кеңешине, КР Премьер-Министрине жана ушул 

кырдаалды чечүүгө колдоо көрсөтүү тууралуу каттар  даярдалды жана берилди.  

Биз иштеп чыккан, кызматтык айлык акыны жана материалдык стимул 

көрсөтүүнү бюджеттик ордун алмаштыруу аркылуу көбөйтүүнү камтыган КР 

Өкмөтүнүн “КР Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөрүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү тууралуу” токтомунун долбоору жөнөтүлдү. 

Жыйынтык 

Жыйынтыктары боюнча Токтомдун ушул долбоору Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан жактырылды, ал бюджеттик толтуруу 

аркылуу стимул берүүчү төлөмдөрдү сактоону камсыздайт.  

 

7. АУДИТОРДУК ТЕКШЕРҮҮНҮН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

Кыргыз Республикасынын “Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

тууралуу” Мыйзамынын 18-беренесине ылайык өткөрүлгөн тендердин 

негизинде тышкы аудит жүргүзүү каралган. Бирок жергиликтүү аудитордук 

компаниялар тарабынан тышкы аудит жүргүзүүнүн баасынын кымбаттыгынан 

улам (Корпорациянын бүткүл системасына аудит жүргүзүүнүн баасы 80-100 миң 

АКШ долларына чейин жетет) мүмкүн болгон эмес, анткени мындай сумма 

Корпорациянын бюдежтинде жок болчу жана каржылоонун кошумча булактары 

да каралган эмес.  

КТРКнын Байкоочу кеңеши 24.01.2017-ж., Кыргыз Республикасынын Эсеп 

палатасына КТРКнын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзүү 

тууралуу  жазуу жүзүндө (чыг. №243-01/17) кайрылган. Бирок 03.03.2017-ж., 

чыг.,№01-15/335 катта КР Эсеп палатасы Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиокөрсөтүү корпорациясын 2016-жыл үчүн аудитордук текшерүү 

жүргүзүү 2017-жылдын пландарында каралган эмес деп жооп берген.  

Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасы 2015-жыл үчүн Коомдук 

телерадиокөрсөтүү корпорациясын финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүнө 

аудит жүргүзүүнү 2016-жылдын үчүнчү кварталында өткөрдү. Бул аудит боюнча 

жыйынтыктары Кеңеш тарабынан 2017-жылдын 16-мартында, б.а. Эсеп 

палатасынын эскертүүлөрүнүн макулдашылган варианты берилгенден кийин 

каралган (№96/16 протокол  16.03.17-ж.), 

2015-жыл үчүн аудиттин жыйынтыктары боюнча эскертүүлөр бардык 

пункттар боюнча аткарылган: 
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Аудиттин жыйынтыктарын кароо 

жана аныкталган тартип бузуулар 

жана кемчиликтерди жоюу боюнча 

чараларды көрүү 

 

Эсеп палатасынын актысы КТРК 

коллегиясында каралган. Кызмат 

адамдарына  тартип бузууларды жана 

кемчиликтерди жоюу үчүн таасирдүү 

чараларды көрүү сунушталган. 

Ошондой эле аудиттин 

жыйынтыктары  Коомдук байкоочу 

кеңештин кезектеги отурумунда 

каралмакчы.  

 

Бюджетке которууну камсыздоо: 

- 01.01.2016-жылдын абалына карата 

банктагы эсептердеги калдыктар 

болуп саналган 356,2 миң сом; 

- максаттуу багытына эмес 

чыгашалоо жүргүзүлгөн 7,8 миң сом 

суммасындагы жүргүзүлгөн 

чыгашалар; 

- отчет берүүгө тийиш болгон 

адамдардан суткалык акчаларды 9,8 

миң сом суммасында негизсиз 

төлөнгөн чыгашалар. 

356,2 миң сом суммасындагы эмгек 

акысы боюнча, 7,8 миң сом жана 

башка кызматтар беренеси жана 9,8 

миң сом кызматтык жолго жүрүүлөр 

беренеси боюнча каражаттардын 

калдыктарын бюджетке калыбына 

келтирүү (каржылоо учурунда эсепке 

алынган). 

Корпорацияны кармап турууга 

караштырылган бюджеттик 

каражаттарды үнөмдөө 

максаттарында, РПО РМТР 

кызматтарына төлөө маселесин 

башка колдонуучуларга эфир 

убактысын берүүдөн келип 

түшүүлөрдүн эсебинен караштыруу. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Бюджеттик кодексин ишке 

киргизүүгө байланыштуу, КТРКнын 

бардык каражаттары башка 

колдонуучулардан келип 

түшүүлөрдүн эсебинен 

республикалык бюджетке келип 

түшүшөт. 

Белгилүү акы төлөөнү албай туруп 

эфир убактысын берүүдөн улам 

Эфир убактысын акы төлөтпөстөн 

берүү КТРКнын коллегиясында 
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жоготууларга жол бербөө караштырылган. 

Корпорациянын материалдык жана 

финансылык көйгөйлөрүн өздүк 

каражаттардын эсебинен чечүү үчүн 

кирешелердин келип түшүшүн 

камсыздоо боюнча чараларды кабыл 

алуу. 

Кыргыз Республикасынын 

Бюджеттик кодексин ишке 

киргизүүгө байланыштуу, КТРКнын 

бардык өздүк каражаттары башка 

колдонуучулардан келип 

түшүүлөрдүн эсебинен республика-

лык бюджетке түшүшөт. Бюджеттик 

жылыштыруунун жардамы менен, 

Корпорациянын материалдык жана 

финансылык көйгөйлөрүн чечүүгө 

карата белгилүү чыгымдар 

караштырылган. 

С. Бапалова менен  эмгек келишимин 

түзүүнүн укук ченемдүүлүгү 

тууралуу суроону Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык карап чыгуу 

С. Бапалова менен келишим 

01.08.2016-жылдан тартып бузулган. 

З. З.Колкомбаевадан 0,7 миң сом 

суммасында кирешеден алынуучу 

салыкты жана Социалдык фондго 0,7 

миң сом которууну, бардыгы болуп 

1,4 миң сомду кармап калууну 

камсыздоо 

З. Колкомбаевадан 1,4 миң сомду 

кирешеден алынуучу салыкка жана 

Социалдык фондго которууга кармап 

калуу 2017-жылдын мартында 

жүргүзүлгөн. 

Кыргыз Республикасынын 

«Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө» мыйзамын сактоону 

камсыздоо боюнча чараларды кабыл 

алуу 

Кыргыз Республикасынын 

«Мамлекеттик сатып алуулар 

жөнүндө» мыйзамын сактоо боюнча 

чаралар кабыл алынган. 

КТРК боюнча 11233,1 миң сом 

суммасындагы дебитордук 

кредитордук карызды өндүрүү жана 

1372,6 миң сом суммасындагы 

кредитордук карызды төлөө боюнча 

таасирдүү чараларды кабыл алуу. 

«Азия-Курулуш» ААКынын мөөнөтү 

өтүп кеткен дебитордук карызы 

боюнча тергөө жүрүүдө, КТРКнын 

кредитордук карызы төлөндү. 
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РРТБ МИСи боюнча өндүрүү боюнча 

чаларды кабыл алуу: 

- ижарага алуучулардан 

коммуналдык кызматтары үчүн 421,3 

суммасындагы карыздарды, 

-  14617,4 миң сом суммасындагы 

дебитордук карыздын суммасы жана 

4282,7  миң сом суммасындагы 

кредитордук карызды жабуу; 

«Кыргызтелефильм» ТПКВФсы 

боюнча 

-236,0 миң сом суммасындагы 

дебитордук карызды калыбына 

келтирүү 

-КР Салык кодексине ылайык 

салыктарды өз маалында төлөөнү 

камсыздоо 

КР Социалдык фондуна социалдык 

камсыздандырууга  карата 

чегерилген  мүчөлүк акыларды өз 

убагында которуу жана кредитордук 

карыздын пайда болушуна жол 

бербөө 

РРТБ МИси боюнча келип түшүүсүнө 

жараша төлөнүүдө. 

Дебитордук жана кредитордук 

карыздар чарба ишмердигинде 

өтүүчү болуп саналышат жана 

азыркы учурда толук төлөнүп 

жабылды. 

 

 

 

Дебитордук карыздын суммасы 

калыбына келтирилди.  

Салыктар боюнча бюджетке жана КР 

Социалдык фондунун которууларына 

карыздарга жол бербөө боюнча 

чаралар кабыл алынган 
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8. ӨНДҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН ЖЕ КОМПАНИЯЛАРДЫН АТТАРЫ 

(АТАЛЫШТАРЫ) МЕНЕН БИРГЕ КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ 

ӨНДҮРҮҮЧҮЛӨР ТАРАБЫНАН ДАЯРДАЛГАН КОРПОРАЦИЯ 

ОБОГО БЕРҮҮЧҮ ПРОГРАММАЛАРДЫН ТИЗМЕСИ 

 

1.  Өнүгүү укугу боюнча эл 

аралык уюм (IDLO) 01.01.2016 31.12.2016 

"Ачык айкын" 

берүүлөр цикли үчүн 

2.  

"ТелеМедиа" ЖЧКсы 20.01.2016 31.12.2016 

"Жыргал Лайф" 

берүүсү үчүн 

3.  

"Ракета  ТВ" ЧБсы 01.01.2016 31.12.2016 

"Очарованный  

странник" 

программалар цикли 

үчүн 

4.  "ДАН  Корпорейшн" 

ЖЧКсы 20.02.2016 31.12.2016 

"Семейный бюджет" 

берүүлөр цикли үчүн 

5.  "Хьюмен Эппиэл 

Интернейшнл" эл 

аралык Мам Коомунун 

филиалы 01.02.2016 01.08.2016 

"Менин кыялым" тел. 

долбоору 

6.  

Мищенко  Артем  

Юрьевич 14.03.2016 31.12.2016 

"Сто  пудов" 

телепрограммалар 

цикли үчүн 

7.  "Сонунго Групп" 

ЖЧКсы 01.04.2016 31.12.2016 

"Кылмыш  окуясы" 

берүүлөр цикли үчүн 

8.  

"Бекболу" ЖЧксы 01.04.2016 01.04.2017 

“Бактылуу  айым" 

берүүсү үчүн 

9.  "Үй-бүлөнү бекемдөө 

борбору  "Данакер" 

КФсы 01.04.2016 31.12.2016 

"Тонус" 

телепрограммалар 

цикли үчүн 

10.  "Култаев продакшн" 

ЖЧКсы 12.05.2016 12.05.2017 

"Салам Кыргызстан" 

программасы үчүн 

11.  

"Фокус  Групп" ЖЧКсы 01.05.2016 31.12.2016 

"Реновация" 

тел.программалары 

цикли үчүн 

12.  

ЖИ Табалдиев  Асхат  

Кудайбергенович 01.09.2016 31.03.2017 

"Жарайт Сити2" 

программаларын 

обого чыгаргандыгы 

үчүн 



КТРКнын Байкоочу кеңешинин 2016-ж. үчүн отчету 

54 
 

13.  Өнүгүү укугу боюнча эл 

аралык уюм (IDLO) 30.05.2016 31.12.2016 

"Ачык  айкын" 

телеберүүсү үчүн 

14.  Өнүгүү укугу боюнча эл 

аралык уюм (IDLO) 30.05.2016 31.12.2016 

"Ачык  айкын" 

телеберүүсү үчүн 

15.  

"Мульти  Технолоджи" 

КФсы 19.06.2016 31.12.2016 

"Дебаты откр. 

Общества" 

телеберүүсү үчүн 

16.  БУУӨП ("Укр. 

верховенства права 

д/продвиж. мира и стаб. 

В КР" долбоору 10.10.2016 30.09.2017 

"Судебные  

слушания" берүүлөрү 

үчүн 

17.  

"Арт  Булак" КФсы 20.09.2016 01.06.2017 

"Кейжи  тай" 

берүүлөрү үчүн 

18.  ЖИ Табалдиев Асхат 

Кудайбергенович 25.10.2016 31.04.17 

"Эл эмне  дейт" 

берүүсү үчүн 

19.  

"Меджик  Студио" 

ЖЧКсы 15.08.16г. 31.12.2016 

"Кто  хочет стать  

миллионером?" 

телепрограммасы 

үчүн 

20.  

СУРТ 03.06.2016 

31.05.2017г

. 

Программаларды 

алып көрсөткөндүгү 

үчүн 

21.  

КЭР   СУАР 01.05.2014 30.04.2017 

Радиоберүүлөрдү 

алып уктургандыгы 

үчүн 

22.  "Новая Медиа" 

ЖМКлардын маданий-

агартуучулук 

компаниясы ЖЧКсы 20.07.2016 20.01.2017 

Жайдарман  

радиоберүүсү 
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9. ТОЛУГУ МЕНЕН ЖЕ БИР БӨЛҮГҮ, ТҮЗДӨН ТИКЕ ЖЕ КЫЙЫР 

ТҮРДӨ КОРПОРАЦИЯГА ТААНДЫК ИШКАНАЛАР ЖЕ 

КОМПАНИЯЛАР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ  

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧК биргелешкен ишканасы туурасында 

маалымат, анда КТРК уставдык капиталынын 60% үлүшү менен Коомдун 

түзүүчүсү болуп саналат.  

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧК  - биргелешкен ишкана, анда КТРК 

уставдык капиталынын 60% үлүшү менен Коомдун түзүүчүсү болуп саналат. 

Россия тараптын катышуу үлүшү, "Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак" 

Жабык акционердик коомунун  атынан,  Коомдун уставдык капиталынын 40% 

түзөт. 

Маалымкат: 1996-жылы 28-мартта Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда  Кыргыз 

Республикасынын аймагында россиялык телерадио берүү мекемелеринин 

программаларын таратуунун тартиби жана шарттары туурасында 

Макулдашуу түзүлгөн. 

1996-жылы 28-марттагы КР жана РФ Өкмөттөрүнүн ортосундагы  Кыргыз 

Республикасынын аймагында россиялык телерадио берүү мекемелеринин 

программаларын таратуунун тартиби жана шарттары туурасында 

Макулдашуунун 10-пунктуна ылайык,  бул Макулдашуунун аракети 

Тараптардын бири башка Тараптан анын аракетин токтотуу туурасында кат 

түрүндөгү билдирүү алган ошол учурдан тарта үч айдын аралыгында 

токтотулушу керек. 

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧК Кыргыз Республикасынын 

Президентинин  29.01.2007-жылдагы №14 Указына ылайык ушул максатта 

ачылган жана Кыргыз Республикасынын аймагында  "Биринчи канал. Бүткүл 

дүйнөлүк тармактын"  программаларын ретрансляциялоону ишке ашырат. КР 

Мамлекеттик Телерадио берүү компаниясы жана "Биринчи канал. Бүткүл 

дүйнөлүк тармак" ЖАК ,  

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧК нын негизги милдети   "Биринчи канал. 

Бүткүл дүйнөлүк тармактын"  программаларын ретрансляциялоону   жана 

"Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак"   ЖАК автордук жана аралаш 

укуктарын коргоону ишке  ашырат.  

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧК Биринчи каналдын программаларын 

жана Биринчи каналдын Санариптик телеберүүлөрүн таратууга укук  берүү 

менен да алектенет, ага: коммерциялык телевидение тармактарындагы Карусель, 

Дом Кино, Музыка Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе  каналдары 

кирет. 
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"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧК өз ишмердүүлүгүн өзүн өзү толук 

каржылоо  аркылуу ишке ашырат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

бюджетинен каражат албайт. 

 РФ Биринчи каналдын программаларын ретрансляциялоо 1996-жылы 28-

мартта Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Россия Федерациясынын 

Өкмөтүнүн ортосунда  Кыргыз Республикасынын аймагында россиялык 

телерадио берүү мекемелеринин программаларын таратуунун тартиби жана 

шарттары туурасында Макулдашууга ылайык, о.э. КР Президентинин 

29.01.2007-жылдагы №14 " Кыргыз Республикасынын аймагында Россия 

Федерациясынын  "Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак"   ЖАКтын 

программаларын ретрансляциялоо маселелери туурасында" Указына ылайык 

ишке ашырылат.  

КР Президентинин аталган Указына ылайык, КР Экономика жана финансы 

министрлигине аныкталган тартипте  КР Мамлекеттик телерадио берүү 

компаниясынын Россия Федерациясынын "Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк 

тармактын" программаларын ретрансляциялоо үчүн   "Кыргызтелеком" ААК 

тын радиорелейлүү телевидение жана радиоберүү магистралдарынын 

Республикалык өндүрүштүк бирикмесине төлөө үчүн КР бюджетинен жыл 

сайын 10304,4 миң сом  суммасында каражат менен камсыз   кылуу 

тапшырмасын берген.  

 "Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармактын" программаларын таратуу 

үчүн  РРТЖРМ РӨБ кызматтарын төлөөнү  КР КТРК менен РРТЖРМ РӨБ 

ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимдин негизинде КР КТРК жүргүзөт. 

Төлөө үчүн каражаттар КР мамлекеттик бюджетинен бөлүнүп берилет. Баалар 

"Кыргызтелеком" ААК тын радиорелейлүү телевидение жана радиоберүү 

магистралдарынын Республикалык өндүрүштүк бирикмеси  тараптан берилет, ал 

Мамлекеттик Байланыш Агенттиги (МБА) тарабынан бекитилген жана 

Монополияга каршы саясат боюнча КР Мамлекеттик агенттиги тарабынан 

тастыкталган.         

"Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармактын" программаларын таратуу үчүн  

РРТЖРМ РӨБ кызматтарын төлөөнүн суммасы Кыргыз Республикасынын 

Каржы министрлиги тарабынан КТРКнын бюджетинде бекитилет.  
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10.  КЕРЕКТӨӨЧҮЛӨРДҮН ДАТТАНУУЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ КООМДУК 

БЕРҮҮГӨ ЖАНА МААЛЫМАТТАРГА КАРАТА СУНУШТАР 

 

Байкоочу кеңештин ишмердигинин  маанилүү багыттарынын бири – бул калк 

менен өз ара алака түзүү. Бул иш коммуникациянын ар түрдүү каналдары 

аркылуу жүргүзүлөт, ошондой эле КТРКнын Редакциялык кеңеши менен 

биргеликте аткарылат. 

2016-жылдын январынан тартып КТРКнын БКнын дарегине мамлекеттик 

органдар, КТРКнын менеджменти, КТРКнын кызматкерлери  жана КР 

жарандарынан 140 кат - кайрылуулар келген. КТРКнын кызматкерлеринин, 

телекөрүүчүлөрдүн кайрылуулары, арыз-даттануулары, БКнын  отурумунда 

каттын авторлорунун катышуусу менен талкууга алынып,   тиешелүү чечимдер 

кабыл алынган. Кээ бир тез арада карала турган каттар коллегиалдуу түрдө 

электрондук почта аркылуу каралган. Даттануулар жана каттар почта, телефон, 

интернет байланышы аркылуу келип түшүшү мүмкүн. Андан тышкары 

КТРКнын кызматкерлеринен, телекөрүүчүлөрдөн жана радио угуучулардан 

контентти жакшыртуу үчүн кайрылуулар келип турат. 

 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин азыркы курамы, өзүнүн тарыхый 

миссиясын татыктуу аткарды деп эсептейт. Кандай болбосун, коомдук 

каналдын калыптанышында жана өнүгүшүндө так критерийлер сакталган. 

Биринчиден, бул Байкоочу кеңештин (БК) болушу. Экинчиден, БКда негизги 

менеджментти дайындоо, финансы жана контентти, башкача айтканда каналдын 

мазмунун көзөмөлдөө функциялары болууга тийиш. Үчүнчүдөн, телекөрүүчүлөр 

жана радио угуучулар менен кайтарым байланыш тутуму. Маңызы боюнча, 

ушул үч критерий Кыргызстанда сакталды. 

Кыргызстандын медиа-рыногу жаңы технологиялардын жана 

кызматтардын пайда болушуна байланыштуу чектен тыш каныккан жана тез 

өзгөрүүчү болуп саналат. Ошондуктун КТРКнын БК  дайыма өзүнүн алдына 

максат коюп, ошол багытта чаалыкпастан жана туруктуу, КТРКда дайыма коом 

алдында ачыктык жана айкындык, эл аралык стандарттарга жооп бере турган 

финансылык операциялардын ачыктыгы жана отчеттуулугу болушу үчүн иш 

алып барган. 

 

Каалоо катары белгилей кеткибиз келет, БК менен КТРКнын 

менеджментинин ортосундагы өз ара алака  тутуму конструктивдүү болушун, 

КТРКнын БКсынын жаңы курамына КТРК үчүн стратегиялык багыттарды 

аныктоодо БКнын ролун күчөтүү боюнча иш алып баруусун, ошондой эле 
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бүтүндөй КТРКнын жана ар бир кызматкердин ишинин сапатына жана 

натыйжалуулугуна объективдүү баа берүү тутумун калыптандыруу керек. 

Ал  үчүн эмгек жамаатка кесиптик өсүүгө жана өз милдеттерин аткаруусу 

үчүн шарттарды түзүүдөгү иштер күчөтүлүүгө тийиш. 

КТРК өзүнүн ишенимдүү, объективдүү, толеранттуу, ачык-айкын жана 

натыйжалуу башкаруусу бар, мамлекетибиздеги позитивдүү өзгөрүүлөрдү 

чагылдырган, социалдык, билим берүүчү, маданий программаларга көбүрөөк 

көңүл бөлгөн, коомубузда көрүүчүгө таасын маалымат берип гана эмес, 

элибизге күн сайын экрандан угулган сөздөрдүн жатык жана жетик тили менен, 

андагы алып баруучулардын чыныгы интеллигенттик манерасы менен эмне 

жакшы, эмне жаман деген туура жүрүм-турум трендин түзө алган, коомдун 

маданиятын калыптандырган, элибизди жакшылыкка, руханий тилектештикке  

бурган  канал болсо экен деген Байкоочу Кеңештин бардык мүчөлөрүнүн 

тилегин билдиргим келет! 

 

Тиркемелер: 

 

1. КТРКнын Башкы директорунун 2016-ж. ичиндеги ишмердүүлүгү тууралуу 

отчету 

2. Кыргыз Республикасынын Эсеп Палатасы тарабынан КТРКнын атайын 

эсебин жана бюджеттик эсептерин пайдалануунун 2015-жылдагы 

текшерүү жыйынтыктары. 

 

 

 

Урматтоо менен, 

КТРКнын Байкоочу Кеңешинин  

төрайымы        Жылдыз Бакашова 


