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1. ДОКУМЕНТ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

Бул отчет Корпорация менеджменти жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 2017-жылдагы 

отчёттук мезгил аралыгында ишмердик жыйынтыгы, уюштуруу иши боюнча ар бир 

актуалдуу маселени талкуулоодо КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрү кызуу талаш-

тартыш менен киргизген сунуштарынын негизинде түзүлдү.  

Бул отчетту даярдоодо Байкоочу кеңештин ишмердиги жөнүндө маалыматты 

бириктирүү үчүн, Корпорациянын ишмердиги жөнүндө КТРКнын башкы директорунун 

Байкоочу кеңешке берген жылдык отчётундагы маалыматтар да колдонулду. 

Бул отчет «Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы 

тууралуу» колдонуудагы мыйзамы менен бекитилген түзүмүнө ылайык түзүлдү. 

Бул отчет ачык-айкындык принцибин камсыз кылуу максатында жалпыга 

маалымдоо каражаттарына жарыяланат, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясынын расмий сайтына www.ktrk.kg дареги боюнча 

жайгаштырылат. 

ОТЧЕТТУН  ФОРМАСЫ ЖАНА ТҮЗҮЛҮШҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ 

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООМДУК ТЕЛЕРАДИОБЕРҮҮ 

КОРПОРАЦИЯСЫ ТУУРАЛУУ» МЫЙЗАМЫНДА: 

3-бөлүм. 18-берене. Корпорациянын ишмердиги жөнүндө отчет 

Ар бир жылдык отчет төмөндөгү маалыматтарды камтуу керек 

 

• Каржылоо жана жетекчилик жөнүндө; 

• Корпорациянын өткөн жыл ичиндеги ишмердигин сүрөттөө; 

• Корпорациянын өткөн жыл ичиндеги максаты,максатка жетүү деңгээли 

жана келерки жылга белгиленген максаты; 

• Корпорацияга толугу менен же кайсы бир бөлүгү, түздөн-түз же кыйыр 

түрдө, бирөөлөр аркылуу таандык ишкана же кандай гана компаниялар болбосун 

маалымат; 

• Өткөн жылдын чыгаша кирешеси боюнча жалпы маалыматтары менен 

тышкы аудиттин жыйынтыгы; 

• Кийинки жылдын бюджети; 

•  Корпорациянын редакциялык саясаты; 

•  Программа торчосу жана ага пландуу өзгөртүүлөр киргизүү; 

•  Корпорация трансляциялаган эркин компания же өндүрүүчүлөр 

тарабынан даярдалган программалардын тизмеси (аталышы); 

Керектөөчүлөрдүн коомдук телерадиого тиешелүү сунуш-пикири жана 

даттануулары жөнүндө. 
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2. КОРПОРАЦИЯ  ЖЕТЕКЧИЛИГИ ЖАНА  КАРЖЫЛОО ЖӨНҮНДӨ 

МААЛЫМАТ 
 

 

2.1. Байкоочу кеңештин 

курамы. 

 

ЖЫПАР ЖЕКШЕЕВ 

      Төрага 

 

Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу 

жайын, Мамлекеттик искусство институтун 

жана Кыргыз Улуттук университетин 

бүтүргөн. Сүрөтчү, андан кийин Ысык-Көл 

облусунун көркөм фондунун директору, 

«Кыял» көркөм кол өнөрчүлүк 

бирикмесинде жана КР Маданият 

министрлигинин алдындагы курстарда 

мугалим болуп иштеди. Кийин 

«Кыргызстандын демократиялык кыймылы» 

саясий партиясынын төрагасы, КР Жогорку 

Кеңешинин Мыйзам чыгаруучу 

жыйынынын депутаты, Адамдын укугу 

жана мамлекеттик кызматкерлердин 

этикасы комитетинин төрагасы, Бишкектеги 

жерлерди өз алдынча басып алуу боюнча 

мамлекеттик комиссиянын төрагасынын 

орун басары, КР Юнеско боюнча Улуттук 

комиссиясынын  башкы катчысы, «Кыргыз 

Алтын» ААК директирлер кеңешинин 

мүчөсү болду. 2009-жылы өлкөнүн 

Президенттигине талапкерлигин койгон. 

КТРКнын Байкоочу кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Президенти тарабынан 

сунушталган. 

 

ЖЫЛДЫЗ БАКАШЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология илимдеринин доктору, 

профессор. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

Улуттук университетинин журналистика 

факультетин аяктаган, кийин диссертациясын 

жактап илимий даража алган. КУУда мугалим, 

кафедра жетекчиси жана декан болуп иштеген. 

Кийин Жогорку Кеңеште эксперт, Кыргыз 

Республикасынын Тышкы иштер 

министрлигинин Дипломатиялык 

академиясынын проректору болуп эмгектенди. 

Учурда А.Осмонов атындагы улуттук 

китепкананын директору. КТРКнын Байкоочу 

кеңешине Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңеши тарабынан сунушталган.  

 

 

АНАШ КАДЫРОВА 

 

 
Кыргыз Республикасынын 

маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 

жогорку филологиялык билим алган. Радио 

жана телевидение боюнча жогорку 
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категориядагы диктор, КТРКнын экс-орун 

басары. СССР жана Кыргыз 

Республикасынын министрлер Советинин 

Телевидение жана радио боюнча 

мамлекеттик комитетинин Ардак 

грамоталары менен телевидение жана 

радио тармагындагы эмгеги жана активдүү 

публицистик ишмердүүлүгү үчүн 

сыйланган. Ч.Айтматов атындагы 

Маданият кызматкерлери ассамблеясынын 

сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз 

Республикасынын журналистер союзунун 

мүчөсү. Байкоочу кеңешке жарандык коом 

тараптан сунушталган.  

 

ИГОРЬ ШЕСТАКОВ 

 

 

 

Медиа-тренер, саясий серепчи. 

Россия гуманитардык университеттин 

юридикалык факультетин бүтүргөн. 

Журналисттик ишмердүүлүгүн «Вечерний 

Бишкек» гезитинен баштаган. «Время» 

программасынын өздүк корреспонденти, 

«Интерфакс» маалымат агенттигинин 

кыргызстандык бюросунда шеф редактор, 

«Российская газета» басылмасынын 

Борбор Азиядагы өкүлчүлүгүнүн 

директору, «КирТаг» маалымат 

агенттигинин башкы редактору болуп 

ишген. Учурда «region.kg» аналитикалык 

сайттын башкы редактору. Байкоочу 

кеңешке Кыргыз Республикасынын 

Президенти тарабынан сунушталган. 

 

           

 

 

        АЗАМАТ БОЛГОНБАЕВ 

 

 

 

2000-жылы Бишкектеги Бүбүсара 

Бейшеналиева атындагы окуу жайынын 

«Оркестр жана хор дирижерлугу» 

факультетин аяктаган, КР эл артисти 

Замирбек Үсөнбаевдин окуучусу. «Айтыш» 

коомдук фондунун мүчөсү, атактуу 

акындардын, КР эл артисттери Ашыраалы 

Айталиев менен Тууганбай Абдиедердин 

окуучусу. Алгачкы жолу эл алдына Азамат 

Болгонбаев 2001-жылы 17 жашында чыккан. 

Республикалык жана эл аралык 

айтыштардын бир нече жолку жеңүүчүсү. 

КТРКнын Байкоочу кеңешине жарандык 

коом тараптан сунушталган. 

 
 

АЙБЕК КАРЫМОВ 

 

1986-1987-жылдары Таш-Көмүр 

шаарынан №111 кесиптик-техникалык окуу 

жайын аяктаган, 1990-1993-жылдары Жалал-

Абад облусундагы Б.Алыкулов атындагы 

маданият техникумун мыкты бүтүргөн. 
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Кийин 2001-2006-жылдары И.Арабаев 

атындагы университеттин Искусство 

факультетинен билим алуусун уланткан. 

«Бейне-групп» компаниясынын жана 

«Бейне-өнөр» коомдук фондунун 

негиздөөчүсү. Искусствонун отличниги 

жана бир нече ардак грамоталар менен 

сыйлыктардын ээси. КТРКнын Байкоочу 

кеңешине жарандык коом тараптан 

сунушталды. 

 

АЙГҮЛ ДЖУНУШАЛИЕВА 

 
Ж.Баласагын атындагы Кыргыз 

Улуттук университетинин экономика 

факультетин артыкчылык менен аяктаган. 

Алты жылдан ашык «Азаттык» радиосунда 

кабарчы жана радиопрограммалардын 

модератору болуп иштеген. Андан тышкары 

«Азаттык» радиостанциясынын веб-сайты 

жана «Азаттык плюс» телепрограмма үчүн 

материал даярдаган. Ошондой эле IWPRдын 

(Согуш жана тынчтыкты баяндап берүү 

боюнча институттун) контрибьютери. 

Журналистика боюнча Чехиянын Прага 

шаарында стажировкадан өткөн. Жети 

жылга чукул басма жана теле жарнама 

тармагында иштеген. Учурда Мамлекеттик 

органдардын коомдук кеңешинин 

координациялык кеңешинин PR-адиси. 

КТРКнын коомдук кеңешине жарандык 

коом тараптан сунушталган. 

 

 

 

 

 

 

    ЧОЛПОН ТУРДАЛИЕВА 

 

 

 

 

 

Тарыхый илимдеринин докторлук 

даражасы бар жана Кыргызстан менен 

Борбордук Азяинын маданияты жана 

тарыхы боюнча үч монографиянын 50 

ашык макаланын автору. 2016-жылы 

Колумбия университетинде стажировкадан 

өтүп, 2004–2005-жылдары Вашингтон 

университетинин Фулбрайт программасы 

боюнча чакырылган профессор болгон, 

андан тышкары көптөгөн эл аралык 

программалардын жана фонддордун 

грантеру. «Музей демилгелеринин 

борбору» Бейөкмөт уюмунун директору 

болгон. Чолпон Турдалиева улуттук жана 

эл аралык маданий долбоорлорду жетектеп 

келет. КР Президентинин алдындагы 

Кыргызстандын тарыхын изилдөө боюнча 

комиссиясынын мүчөсү жана КР ЖАКтын 

эксперттик комиссиясынын мүчөсү. Учурда 

Борбор Азиядагы Америка 

университетинин Антропология 

программасынын профессору. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши 

тарабынан сунушталган. 
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НУРИЯ АЙДАБАСУНОВА 

 

Филолог. Мичуриндик педагогикалык 

институттун орус филология факультетин 

аяктаган. Кочкор районундагы «Чолпон» орто 

мектебинде эмгектенген. Кийин 1977–1985-

жылдары директордун орун басары. УПУ 

адабият жана педагогика мугалими, КР 

сотторун тандоо боюнча Байкоочу кеңештин 

мүчөсү, 2010-жылдан тартып ушу күнгө 

чейин «Мекен шейиттери» Коомдук 

бирикменин теңтөрайымы. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Президенти тарабынан 

сунушталды.  

 

КУБАТ БОЛОТКАНОВ 

 

 
 

Жогорку юридикалык билими бар. 

1992-1997-жылдары КУУ юридикалык 

факультетинин студенти, 1998-2000-

жылдары КУУ юридикалык факультетинин 

окутуучусу,  2000-2004-жылдары КР 

Жогорку Кенештин консультанты. 2004-

2005-жылдары КР Президентинин 

Администрациясынын маалыматтык 

бөлүмүнүн референти, 2005-2010-жылдары 

“Legal Asset managemente” юридикалык 

фирмананын юрист-консультанты, 2011-

2012-жылдары «Учкун» типографиясын 

жетектеген. 2012-жылдын декабрь айынан 

тартып «Республика» партиясынан Бишкек 

шаардык кеңештин депутаты. 2013-жылдын 

сентябрынан КР КТРКнын телеберүү боюнча 

башкы директордун орун басары. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши 

тарабынан сунушталды. 

 

 
СЫЯГУЛЬ КАРАМАН 

 

 Кусеин Карасаев атындагы Бишкек 

гуманитардык университетинин кыргыз-

россиялык факультетинин  бүтүрүүчүсү. 

Мектепте орус тили жана адабият мугалими, 

«Кабар» КУМА жооптуу редактор, 

Кыргызстандын телерадио компанияларында 

корреспондент жана алып баруучу болуп 

иштеди. Кыргыз жана орус тилиндеги бир 

катар документалдык фильмдердин, 

сценарийинин автору жана режиссеру. Учурда 

көз карандысыз медиа-эксперт. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Кыргыз Республикасынын 

Президенти тарабынан сунушталган. 
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ЖЫЛДЫЗБЕК КЕРИМБАЕВ 

 

 

«Комсомольская правда» гезитинин 

Кыргызстандагы басып чыгаруучусу. 

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин «журналистика» 

факультетин аяктаган. «Дастан» 

технологиялык университетинде 

менеджментти окуган. «Комсомольская 

правда» гезитинин Кыргызстандагы 

өкүлчүлүгүндө 20 жылдан ашык иштейт. 

Карьералык өсүүнүн бардык баскычтарын 

басып өткөн, реклама боюнча менеджерден 

тартып башкы директорго чейин. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Президенти тарабынан 

сунушталган.  

 

 

НИЯЗОВА ЖЫЛДЫЗ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Юридика илимдеринин кандидаты, 

күбөлөндүрүлгөн медиатор, Кыргыз 

Республикасынын Адвокатура окуу 

борборунун тренери, Кыргызстан эл аралык 

университетинин эл аралык жана 

ишкерлердик укук кафедрасынын доценти, 

(ЮНИСЕФ) БУУнун Балдар фондусунун 

“Балдарды коргоо программасы” 

долбоорунун серепчиси. КТРКнын Байкоочу 

кеңешине Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңеши тарабынан сунушталды.  

 

 

ТИМУР АЛХОЖОЕВ 

 

 
 

Кесиби юрист. Ж.Баласагын 

атындагы Кыргыз улуттук 

университетинин юридикалык 

факультетинен билим алган. Азыркы 

учурда КР Өкмөтүнүн алдындагы Кыргыз 

мамлекеттик юридикалык академиясынын 

аспиранты. Телекоммуникация тармагында 

эмгектенип, массалык маалымат 

каражаттарына байланышкан маселелерге 

өзгөчө көңүл буруп келет. КТРКнын 

Байкоочу кеңешинин курамына жарандык 

коом тарабынан сунушталган. 

 

 

АЛТЫН АСАНОВА 

 

 
 

СССРдин 50 жылдык атындагы 

Кыргыз мамлекеттик университеттин 

журналистика адистигин жана М.Ломоносов 

атындагы Москва мамлекеттик 

университетинин журналистика 
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факультетинин  аспирантурасын аяктаган. 

Кыргыз улуттук университетинин 

журналистика бөлүмүнүн окутуучусу, ага 

окутуучусу, доценти жана кафедрасынын 

башчысы болуп иштеген. Кийин “Чынгыз 

Айтматов-публицист” аттуу темада 

филология илимдеринин кандидаты илимий 

даражасы боюнча кандидаттык 

диссертациясын жактаган. И.Арабаев 

атындагы Кыргыз мамлекеттик  

педагогикалык университетинин 

гуманитардык жана так илимдер билим 

берүү борборунун директорунун биринчи 

орун басары жана К.Карасаев атындагы 

Бишкек гуманитардык университетинин 

журналистика бөлүмүнүн башчысы болуп 

иштеген. Азыркы учурда К.Карасаев 

атындагы Бишкек гуманитардык 

университетинин журналистика жана 

маалыматтык системалар факультетинин 

деканы болуп иштейт. Кыргыз 

Республикасынын билим берүү отличниги, 

журналистер союзунун мүчөсү. КТРКнын 

Байкоочу кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши 

тарабынан сунушталган.  
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2.2. Корпорация жетекчилиги 

 
КАРЫПБЕКОВ ИЛИМ МАЙРАМБЕКОВИЧ 

 

КТРКнын башкы директору. КТРКнын Байкоочу кеңеши тарабынан 2015-жылы 19-

мартта ачык сынак аркылуу тандалып алынган.  

 

 

 

ЖУМАБЕКОВА ЖЫЛДЫЗ 

ИМАНГАЗИЕВНА  

  
 

 

 Телеберүү боюнча КТРКнын 

башкы директорунун орун басары.  

Кызматка 2018-жылы 26-апрелинде 

КТРКнын башкы директорунун 

сунуштоосу жана Байкоочу кеңештин 

чечими менен дайындалган 

 

 

ИМАНАЛИЕВ КАЙРАТ 

ОЛЖОБАЕВИЧ 
 

Радиоберүү боюнча КТРКнын 

башкы директорунун орун басары. 

Кызматка 2011-жылы 16-мартта 

КТРКнын башкы директорунун 

сунуштоосу жана Байкоочу кеңештин 

чечими менен дайындалган.
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2.3. Корпорацияны каржылоо 

КТРКнын 2017-жылдагы каржылануусу Корпорациянын ишмердигине – 

социалдык чөйрөнүн бюджеттик мекемеси катары мамлекеттик колдоо көрсөтүү үчүн 

478 366,5 миң сом суммасындагы республикалык бюджеттен бюджеттик 

ассигнациялоонун эсебинен жүзөгө ашырылган. 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен КТРК каналдарынын 

керектөөлөрүнө болжол менен 70% каржылоону алат, 30% каржылоо Кыргыз 

Республикасынын “Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” мыйзамында 

аныкталган өздүк каражаттардын эсебинен жабат.  

“Кыргыз Республикасынын 2017-жылга карата бюджети жана 2018-2019-

жылдарга карата божомолдоо 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 алгач төмөнкү чыгаша 

беренелерин жабууга кетирилет:  

Диаграмма 1.6.1. КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын чыгаша 

беренелери туурасынан кесилген түрдө көрсөтүлүшү 

 

 

 
 

КТРКны мамлекеттик бюджеттен каржылоонун көлөмү отчеттук жылы 2017-

жылга карата бюджеттин долбоорунда каралгандан 62,3% деңгээлинде жүргүзүлгөн.
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2017-жылдын 1-январынан тартып Кыргыз Республикасынын Бюджеттик 

кодексинин нормалары ишке киришкендигин белгилей кетүү зарыл. Корпорациянын 

финансылоо системасына таасирин тийгизген эң олуттуу өзгөрүү болуп, кирешеден 

тышкары грант жана демөөрчүлөрдөн алынган атайын эсептердин жоюлушу болуп 

эсептелинет. Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен биргеликте 

үзүрлүү иш алып баруунун натыйжасында, кызматкерлерге стимул берүүчү кошумча 

төлөмдөргө байланыштуу көйгөйлөрдү, келишимдин негизинде кошумча тартылып 

келген кызматкерлердин акчасын төлөп берүү маселелерин чечүү мүмкүн болду. Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдагы 31-майындагы №266 токтомуна жана 2014-

жылдын 6-апрелиндеги №196 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. 

Көзөмөлдөөчү нормативдик актыларга өзгөртүүлөрдүн өз убагында киргизилиши 

кызматкерлер арасындагы социалдык чыңалуунун алдын алууга шарт түздү.  

Андан сырткары, дагы бир чоң жетишкендиктердин бири бул көчмө 

телевизиондук станциянын (КТС) сатылып алынышы. Акыркы жылдарда 

Корпорациянын долбоорлорунун бюджетине КТСти жана башка жабдыктарды сатып 

алууга ар дайым белгилүү суммадагы каражаттар бөлүнгөнү менен бул берене боюнча 

каржылоо ар дайым чектелүү болуп келген. Бир жолку каражаттар бөлүнүп, санариптик 

берүүгө өткөндөн бери жалпы эсебинен 44 628,4 миң сом бөлүнгөн.  

 Заманбап КТСтин зарылдыгын түшүнүп жана аны сатып алууда Президент менен 

Өкмөттүн ар тараптан колдоо көрсөтүүсү, өздүк каражаттын жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы №94 буйругунун негизинде 

5 жылдык мөөнөткө 70,0 миллион сомдук бюджеттик кредиттин (пайызсыз акчалай 

ссуда) бөлүүнүн эсебинен ишке ашырууга мүмкүн болду. Ошондой эле Корпорацияны 

колдоо максатында, Өкмөт 2017-жылдын 30-декабрында №851 буйругун кабыл алып, ага 

ылайык РРТБ ММ бюджеттик кредитин толугу менен жапканча 5 жыл бою 

республикалык бюджетке кирешенин 50% төгүүдөн бошотулду. 

 

2.4. Кызматкерлер жана кадр иши жөнүндө  

Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын отчеттук 

жылда адам ресурстары менен иш алып баруусу КТРКнын штаттык түзүмүнүн кийинки 

өзгөртүүлөрүндө чагылдырылган. 

2017-жылдын 31-декабрына карата Корпорациянын кызматкерлеринин саны 908 

кишини түздү, буга штаттык кызматкерлер, кызмат көрсөтүү тууралуу келишимдин 

негизинде тартылган адистер кирди. 
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2016-жылга салыштырмалуу 2017-жылы КТРКнын кызматкерлеринин жалпы 

саны көбөйгөн жок, андан сырткары 0,5 айлык акыга иштеген кызматкерлердин саны 

кыскарды. Отчеттук жыл ичинде толук эмес штаттык бирдиктерди комплектациялоо 

боюнча иштер уланып, 2017-жылдын соңунда 0,5 айлык акыга иштеген 

кызматкерлердин саны 8 адамдан 6 адамга чейин кыскартылды. Бул кызматкерлер 

жумушунан бошотулуп жатканда алардын орду толук бирдикке алмаштырылып, 0,5 

айлык акыга иштеп жаткандар толук штаттык бирдикке которулуп, айлык акысы 

тиешелүү көлөмдө көтөрүлгөнүнө байланыштуу.  

.
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 Кызматкерлердин орто жашы 44 жашка чейин, ал эми иш стажы 11 жылга 

чейин көтөрүлдү. Бул отчеттук мезгил аралыгында баласын карап эмгек өргүүсүнө 

чыккан кызматкерлердин ордун ээлеп тургандардан башка иштен бошотуу болбогонуна 

байланыштуу. Жогорку билимдүү адистердин саны 1%га кыскарды. Бул декреттик 

эмгек эргүүсү учурунда штаттык кызматта отурган жогорку билимдүү 

кызматкерлердин жумуштан бошотулганына байланыштуу. 

✓ Эмгек жана аткаруу тартипти бузгандыгы үчүн 2017-жылы эскертүү, сөгүш 

берүү жана кварталдык сыйлыктарды жоюп салуу түрүндөгү тартиптик 

жазалар 8 кызматкерге карата көрүлдү. 

✓ 2017-жылы 61 кызматкер жумуштан бошотулуп 55 киши жумушка кабыл 

алынды. 

✓ 2017-жылы КТРКнын кызматкерлери 50 ирет өлкөдөн сырткары жана 188 

ирет Кыргыз Республикасынын аймагында иш сапарга чыккан.  
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3. КОРПОРАЦИЯНЫН 2017-ЖЫЛГА МАКСАТТАРЫ 

 

✓ Заманбап көчмө телевизиондук станция 16:9 форматында сатып алып орнотулду 

жана эксплуатацияга берилди; 

✓ КТРК АСК блогундагы имараттын өндүрүштүк бөлмөлөрүн, коридор менен 

гримдөөчү бөлмөнү оңдоп-түзөө иштери жүргүзүлдү; 

✓ NambaOne мобилдик тиркеме аркылуу КТРКнын телерадио каналдарына 

жарнамаларды жайгаштырууну онлайн кетирүү; 

✓ 2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону жогорку сапатта 

чагылдырылды; 

✓ “Ала- Тоо 24” каналы үчүн мобилдик тиркеме кое берилди; 

✓ Аналогдук берүүлөрдү өчүрүүгө даярдыктар жана толугу менен санариптик 

телеберүүгө өтүү ишке ашты; 

✓ КТРКнын 2017-2019-жылдарга карата өнүгүү Стратегиясы бекитилди. 
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4. КОРПОРАЦИЯНЫН 2018-ЖЫЛГА КАРАТА БОЛЖОЛДУУ ПЛАНДАРЫ  

 
КТРКнын аудиториясынын 

үлүшүн кеңейтүү 

-жаштарды тартуу менен, ошону менен катар 

экранга кошумча 20-30% аудиторияны башка 

майда каналдар аркылуу тартуу (медиа 

изилдөөнүн маалыматына ылайык, элдин 20,9% 

негизги телеканалдарды көрүшпөйт) 

Жумуш орундарын 

оптималдаштыруу, 

өндүрүштүн иш/эмгек 

аймагынын 

инфраструктурасын 

жакшыртуу 

-кызматкерлердин жумуш орундарын 

оптималдаштыруу үчүн кеңсе бөлмөлөрдү open 

space принцибине ылайык ондоп-түзөө; 

-Корпорациянын имаратынын тышкы жана ички 

кебетесин жакшыртуу 

Заманбап милдеттер 

астында техникалык 

модернизация, CТБны 

сапаттуу берүүлөр менен 

камсыздоо 

-архивдөө үчүн узак мөөнөттүү, санариптик 

борбордук системаны киргизүү; 

-программалардын сеткасын автоматташтырууну 

пландоо, бирдиктүү пландоо; 

-борбордук аппараттык телеберүү жана радио 

берүү блогун толугу менен жаңыртуу 

Улуттук маанидеги 

масштабдуу окуяларды 

чагылдыруу 

-Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жеке 

өздүк ресурстардын базасында жана HD и 

FullHD форматтагы берүү менен чет өлкөлүк 

телеканалдарда иш-чараны чагылдыруу 

Бирдиктүү маалыматты 

өндүрүү жана чогултуу 

тармагында Маалымат 

бөлүмдөрүндө  

конвергенция өткөрүү 

-маалымат кызматын телестудиялардын 

жаңылыктары, маалыматтык радио жана 

интернет сайт менен бирге бирдиктүү бир базага 

түзүү аркылуу модернизациялоо 

КТРКнын 

телерадиоканалдарына 

жаңы программалык 

стратегияларды киргизүү 

-Долбоорлорго конкурстарды ачык өткөрүү 

менен талапка ылайык радио жана теле 

долбоорлорду чыгаруу 

Интернет берүүнү 

жакшыртуу, сапаттуу 

мультимедиа контентин 

өндүрүү 

-сайт бөлүмдөрүнүн жана башка бөлүмдөрдүн 

кызматкерлерин окутуп-үйрөтүү; 

-мобилдүү платформанын базасында 

технологиялык чечимдерди түзүү 

КТРКнын уюштуруу 

курамын өзгөртүү 

-студияларды чыгармачылык-өндүрүштүк 

бөлүмдөргө которуу менен КТРКнын уюштуруу 

түзүмүн өзгөртүү; 

-кызматкерлердин эмгегин эффективдүү аныктоо 

системасын киргизүү (KPI) 

КТРКнын ишмердүүлүгүн 

жөнгө салуучу нормативдик 

документтерди, мыйзам 

чыгаруучу актыларды 

аныктоо 

-актулдаштыруу үчүн нормативдик актыларга 

жана ички документтерге өзгөртүүлөрдү 

киргизүү 



16  

КТРКнын муктаж болгон 

кызматкерлерине көп 

кабаттуу үй куруу 

-алынган жер участогуна Корпорациянын үйгө 

муктаж болгон жарандарына көп кабаттуу үй 

куруп берүү 

«Бюджеттештирүүнү 

пилоттук долбоорлоого» 

өтүү, коомдук берүү үчүн 

абоненттик төлөмдү 

киргизүү жана 

механизмдерин иштеп 

чыгуу 

-Программалык бюджет бюджеттик 

программанын жана чаралардын ишке ашуусуна 

жооптуу болгон Корпорациянын бөлүмдөрүнүн 

чегинде өзүнүн жеке эффективдүүлүгүн 

баалоого жана жаңы мүмкүнчүлүктөрүн кароого 

түрткү берет. Сметалык каржылоонун 

механизмине мамлекеттик кызмат көрсөтүүгө 

мамлекеттик тапшырма программалык бюджетти 

түзүү аркылуу интеграцияланышы керек 

Жарнамалык жаңы 

сегменттер аркылуу 

каражаттын келип түшүүсүн 

жогорулатуу  жана жаңы 

технологиялык чечимдерди 

кабыл алуу 

-Жарнама берүүчүлөрдүн тобун, КТРКнын 

рыноктогу үлүшүн, Корпорациянын мындан ары 

комерциялык ишмердүүлүгүн  аныктоо 

максатында Кыргыз Республикасынын жарнама 

рыногуна маркетинг изилдөө жүргүзүү; 

-жарнамалык жаңы сегменттер аркылуу 

каражаттын келип түшүүсүн жогорулатуу жана 

жаңы технологиялык чечимдерди кабыл алуу 

(мобилдик жана web платформаларда кошумча 

кызматтарды киргизүү) 

Заманбап милдеттер 

астында техникалык 

модернизация, БТБны, 

ошондой эле мобилдик 

платформаларды сапаттуу 

берүүлөр менен камсыздоо 

-архивдөө үчүн узак мөөнөттүү, санариптик 

борбордук системаны киргизүү; 

-программалардын сеткасын автоматташтырууну 

пландоо, бирдиктүү пландоо 
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5. КОРПОРАЦИЯНЫН БАЙКООЧУ КЕҢЕШИНИН  

ИШМЕРДИК НЕГИЗИ  

 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин ишмердиги ачык-айкындык, адилеттик, 

калыстык принцибине негизделип, «Кыргыз Республикасынын Коомдук 

телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамынын (2013-жыл, 6-июнь, № 90 

редакциясы), КТРКнын Байкоочу кеңешинин регламенти, дагы башка ички укуктук-

нормативдик актылары менен жөнгө салынат. 

 Байкоочу кеңеш бүткүл коомдун кызыкчылыктарын билдирет жана коомдук 

берүүлөр принцибин сактоо башкы кепилдик болуп саналат. «Кыргыз 

Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамда 

Байкоочу кеңешти калыптандыруунун принциптери так жазылган: 

Байкоочу кеңеш парламенттен, президенттен жана жарандык коомдон бирдей 

санда алынган 15 адамдан турат. Байкоочу кеңештин бардык мүчөлөрү, ким тараптан 

сунушталганына карабастан, окуу жана илимий мекемелерден, коомдук жана башка 

коммерциялык эмес уюмдардан гана көрсөтүлгөн болууга тийиш. КТРКнын Байкоочу 

кеңешинин азыркы курамы КР Жогорку Кеңешинин (2017-жыл, 26-апрель, №1548-VI) 

токтому менен бекитилген. КР Президентинен: 1. Айдабасунова Нурия Иманкуловна, 2. 

Жекшеев Жыпар Жекшеевич, 3. Өмүрканов Анатай, 4. Султанов Талант Исакович, 5. 

Шестаков Игорь Альбертович; КР Жогорку Кеңештен: 1. Аскарова Айнура 

Алмасбековна, 2. Бакашова Жылдыз Кемеловна, 3. Болотканов Кубатбек Болотканович, 

4. Турдалиева Чолпон Жапарбековна, 5. Ниязова Жылдыз Шайлообековна; Жарандык 

коомдон: 1. Болгонбаев Азамат Таалайбекович, 2. Жунушалиева Айгуль Алмасбековна, 

3. Карымов Айбек Үсөнович, 4. Кадырова Анаш Кадыровна, 5. Тайтекеев Калыбек 

Рысбекович.  

«Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» 

мыйзамы (2011-жыл,18-ноябрь) Корпорациянын коомдук телерадиоберүү уюм катары 

юридикалык статусун, максатын, укук-милдеттерин, ошондой эле структурасын жана 

башкаруу органдарын аныктайт. 

- башкаруунун жогорку органы-Байкоочу кеңеш; 

- аткаруучу органы - Башкы директор. 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин регламентине ылайык добуш берүү жабык түрдө 

өтөт. КТРК БКсына сегизден ашык добуш алган талапкер төрага боло алат. 2017-жылы 

жабык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Ж.Жекшеев бир добуштан төрага болуп 

шайланган. (22.05.17. Протокол № 99/17.). Ушул эле жыйында КТРК БКсына жооптуу 

катчы болуп Ж.Ниязова шайланды. 

Кийинчерээк, КР Жогорку Кеңеш ( 21.012.2017 №2099-VI ) токтому менен: 1) 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин төмөндөгү мүчөлөрү: Т.Султанов, К. Тайтекеев, 

А.Аскарова башка мамлекеттик кызматка өткөнүнө байланыштуу жана А. Өмүрканов 
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өз каалоосу менен ыйгарым укугу мөөнөтүнөн мурда токтотуу; 

2) КТРКнын Байкоочу кеңешинин курамына Жылдызбек Сулайманкулович 

Керимбаев жана Сыягүл Абдимуталиповна Караман киргизүү чечимин кабыл алды. 

Бир аз убакыттан кийин КТРКнын Байкоочу кеңешинин курамына Т.Алхожоев жана 

А.Асанова киргизилген.  

 2017-жылы КТРКнын Байкоочу кеңеши отчеттук мезгил аралыгында өз 

ишмердигин мамлекеттик деңгээлде жүрүп жаткан реформа, социалдык-экономикалык 

ири окуяларга байланыштуу тобокелдик, чакырыктар жана ички-тышкы таасирлерди 

эске алуу менен жүргүздү. КТРКнын Байкоочу кеңеши коллегиалдуу орган катары 

Корпорация менеджментине сунуш-пикир айтып, чечим кабыл алууда, регламентке 

ылайык ачык турдө жалпы добуш берүү менен өткөрдү. 

  

5.1. Корпорациянын Байкоочу кеңеши 2017-жыл ичиндеги 

жыйындарында кабыл алган сунуштар 

«Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» 

мыйзамынын14-статьясына ылайык, КТРКнын Байкоочу кеңештин жыйыны «жыл 

ичинде 4 жолудан кем эмес чакырылат». 

2017-жыл ичинде КТРКнын Байкоочу кеңеши 12 жолу кезектеги жана кезексиз 

отурум өткөрдү. Анда 30дан ашык маселе каралып, жыйынтыгы чечим/протокол менен 

бекитилди. Кыргыз Республикасынын «КТРК жөнүндө» мыйзамына ылайык, Байкоочу 

кеңештин сунуш жана чечимдери башкы директор жана менеджмент үчүн сунуш 

иретинде берилет. Ар бир чогулган жыйында каралган маселе боюнча, КТРКнын 

расмий сайты www.ktrk.kg жана башка жалпыга маалымдоо каражаттарына 

жарыяланып турду. 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин отурумунда каралган маселелер негизинен, 

Корпорациянын ишмердигине тиешелүү себептерди жана тобокелдик факторлорду 

камтыды, атап айтканда:-  

Тармактыгы:  

- контентти  жакшыртуу;  

- КТРКнын кызмат көрсөтүүлөр баасындагы өзгөрүүлөр.  

Экономикалык:  

Салык жыйымдары, улуттук экономикада ишкердик активдүүлүктүн 

төмөндөшү, товардык жана финансы рыногунда жагдайдын туруксуздугу, инфляция, 

салык коюму, банк пайызынын өзгөрүлмөлүүлүгү. 

КТРКнын байкоочу кеңеши, менежмент менен биргеликте отчеттук мезгил 

аралыгында санариптик берүүгө өтүүгө байланыштуу келип чыккан төмөндөгү 

учурларга коомчулуктун көңүлүн бурду: 
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• Кыргыз Республикасында санариптик телеберүү социалдык пакетине кирген 

жаңы телеканалдарын адам ресурстары менен жетиштүү камсыз кылуу үчүн 

корпорацияда штаттык персоналды оптимизациялоо; 

• Санариптик телеберүү социалдык пакетине кирген телеберүүлөрдүн саны 

көбөйгөн шартта, сегменттелген берүүлөрдүн торчосун эске алуу менен 

жаңылоо; 

КТРК контентин өркүндөтүү максатында, Байкоочу кеңеш чыгармачылык-

өндүрүштүк студия жамааты менен жолугушуу учурунда, 2017-жыл ичиндеги эфирдин 

тематикалык мазмуну талкууга алынып, кемчиликтерди четтетүү боюнча сунуш-

пикирлер берилди.  

Белгилей кетчү жагдай, Корпорация студияларынын ишмердиги менен 

таанышуу пландуу түрдө жүрдү. Бир жыл аралыгында Байкоочу кеңештин ар бир 

отурумуна бөлүм, студиялардын жооптуу жетекчилери чакырылып,өз жетекчилердин 

маалыматын угуп, пикир алышуунун өзү муктаждыкты аныктап, иш алып барууда 

чыгармачыл жамаат үчүн да, Байкоочу кеңеш үчүн да пайдалуу болду.   

Ошентип, 2017-жылы 26-октябрда "Кызматкерлерге стимул жана сыйлоо" 

жөнүндө жобо кабыл алынып, бекитилди. Ушул эле отурумда Байкоочу кеңештин 

төрагасы Ж.Жекшеевдин демилгеси менен КТРКнын каржылык абалы боюнча 

маалымат угулуп, КТРКнын 2017-жылдагы бюджетинин маалыматы болуп калды.  

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун жүрүшүн 

чагылдыруу боюнча маалымат угулду. Шайлоонун жүрүшүн чагылдыруу тартибин 

сактоо жагына Байкоочу кеңеш такай көзөмөлдүк жүргүзүп, жарандардын 

кайрылуларына тез арада көңүл буруп турду. 2017-жылдагы башкы саясий окуя 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо өнөктүгүнө даярдык көрүүнү өлкө 

шайлоочуларынын тандоосунда башкы ролду ойногон, талапкерлердин ортосундагы 

негизги теледебат форматы мыкты болгонун Байкоочу кеңештин бир катар мүчөлөрү 

белгилегени бар. Ошол эле учурда маалыматтын жалпыга тең жеткиликтүүлүгү боюнча 

олуттуу эскертүүлөр да берилди. 

Байкоочу кеңештин отурумунда облустук телерадиокомпания жетекчилеринин 

эфир убактысын чектөө жана эфирдик торчосуна киргизүү үчүн КТРКнын «Алтын 

фондусундагы» көркөм, даректүү фильм жана теле спектаклдерди көчүртүп алуу 

өтүнүчү каралды. Бул жылы бардык 7 облустун телекомпаниялары санариптик 

телеберүү социалдык пакетине кирген. Өз учурунда аймактык 

телерадиокомпаниялардын контенти, КТРКнын редакциялык саясатынын талабына көп 

учурда жооп бербеген үчүн көйгөй жараткан учурларды эске алуу менен Байкоочу 

кеңеш, облустук телерадиокомпанияларга КТРКнын эфирдик каналын берүү өтүнүчүн 

канааттандырган жок. Ал эми КТРКнын «Алтын фондусундагы» көркөм, даректүү 

фильм жана теле спектаклдерди көчүртүп алуу өтүнүчү боюнча маселеге келгенде, 

мамлекеттик архивге кайрылуу жагы сунушталды. Аткени КТРК өз фондусундагы 

телепрограммаларды туруктуу сактоо үчүн мамлекеттик архивге кайтарымсыз шартта 

өткөрүп туруу боюча эки тараптуу келишимге ылайык жыл сайын сактоого өткөрүп 

берет. 
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2018-жылы 18-январда болгон Байкоочу кеңештин кезектеги жыйынында 

Кыргыз Республикасынын «Корпорациянын жылдык аудити» жөнүндө мыйзамынын 

17-статьясы, Кыргыз Республикасынын«КТРК жөнүндө» мыйзамында «Корпорация 

финансы жана чарбалык ишмердиги боюнча жыл сайын милдеттүү түрдө тышкы аудит 

өткөрүп туруу. Аудитордук фирманы тендердин негизинде кеңеш тандайт. Аудитордук 

фирманын отчету кеңештин кароосуна коюлуп, келерки отчет үчүн ушул жылдын 1-

апрелинен кечикпестен жарыяланат»-деп белгиленген. 

Мындай процедураны киргизүү бардык операциялардын мыйзамдуу өтүшүн 

жана отчеттуулукка ишеним жаратат. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө Корпорацияда 

тышкы аудит жүргүзүүгө каражат жетишпейт. Ошол эле учурда КТРКда Кыргыз 

Республикасынын Эсептөө палатасы жыл сайын тышкы аудит болуп саналат. Ушуга 

байланыштуу КТРК мыйзамдын ушул багыттагы талабын аткарууну, Кыргыз 

Республикасынын Эсептөө палатасынын тышкы аудитине кайрылуу менен жүзөгө 

ашырып келет.  

Байкоочу кеңештин отурумунда бир катар жарандардын кайрылуусу боюнча 

маселелерди карап келет. Алсак, КТРКнын Баткен облусундагы кабарчысы 

А.Акматовдун кайрылуусу каралып, бул маселени сот аркылуу чечүү сунушталган. 

Анын иши соттун кароосуна берилип, ушул тапта биринчи, экинчи инстанцияда 

КТРКнын пайдасына чечим кабыл алынды. 

2017-жылы 7-декабрда, Кыргыз Республикасынын маданият өкүлдөрү «Музыка» 

телеканалына музыкалык клип берүү жана жаңы жылдык «Көгүлтүр от» көрсөтүүсүнө 

катышуу үчүн акы төлөөнү алып салуу өтүнүчү менен кайрылган. Жыйынтыгында 

«Көгүлтүр от» көрсөтүүсүнө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген жана эл 

артисттерин гана тандап акысыз катыштыруу чечими кабыл алынгандан бери, буга 

чейин бул боюнча орун алган талаш-тартышка чекит коюлду.  

Байкоочу кеңеш 2018-жылы 18-январда болгон жыйында, КТРКнын Байкоочу 

кеңешинин регламентине ылайык бир катар жумушчу комиссия түзүүнү чечти. 

Ошондо, КТРКнын радио уктурууларына мониторинг жүргүзүү боюнча Байкоочу 

кеңештин мүчөлөрү: А.Болгонбаев, А.Жунашалиева, Ж.Керимбаев, С.Караман кирген 

жумушчу комиссия түзүлүп, 2018-жылы 22-мартта өткөн Байкоочу кеңештин кезектеги 

жыйынында жыл ичинде (2018-жылдын январь, февраль жана март) радио уктуруулар 

боюнча жумушчу комиссиянын маалыматы угулду. 

Жумушчу комиссия КТРКнын 5 радиосу кирген «Кыргыз радио» бирикмеси ар 

бири өз багыты боюнча ишмердигин жүргүзүп, ар бир радио өз форматына ылайык 

уктурууларды үзгүлтүксүз даярдап келет. Радио уктурууну мамлекеттик жана расмий 

тилде эфирге даярдоо боюнча, Кыргыз Республикасынын «КТРК жөнүндө» мыйзам 

талаптары так аткарылган. КТРКнын радио угуучулар чөйрөсү чоң болгондуктан, 

кызыктар болуп кайрылган эл аралык берүүлөрдү эфирине чыгарып келет. Кыргыз 

Республикасынын Эсептөө палатасы жүргүзгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 

КТРКнын радио берүү чөйрөсүндө эч кандай мыйзам бузуу кездешкен эмес. Гонорар 

(калем акы) уктуруунун сапатына жараша өз учурунда төлөнүп келет. КТРКнын 5 

радиондон турган «Кыргыз радио» бирикмесинде тандалып, такталып берилген 
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музыкалык уктуруулардын сапаты өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Мамлекеттик 

маанилүү иш-чаралар өз учурунда түз эфирде алынып берилет. Журналисттер өлкөдөгү 

маданий, коомдук иш-чараларды камтыган атайын долбоорду даярдап келет. 

Кызматкерлер чет элдик радиодо тажырыйба алмашуу менен кесиптик чебердигин 

арттырып келет. КТРКнын радио уктурууларына мониторинг жүргүзүү боюнча 

Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнөн түзүлгөн жумушчу комиссия, КТРКнын радио 

бирикмелери өз ишмердигин мыкты деңгээлде аткарганын белгилеген. 

Ошону менен бирге, Байкоочу кеңештин жумушчу комисиясы мониторинг 

жүргүзүү учурунда пайда болгон сунуш-пикирлердин негизинде, КТРКнын 

менежментине ири көлөмдогү сунуштарын берди. Бул жыйынга КТРКнын топ-

менеджменти, радионун продюсер жана түзүмдүк бөлүм жетекчилери катышкан. 

2018-жылы 15-февралда КТРКнын Байкоочу кеңешинин регламентине ылайык 

КТРКнын телеберүүлөр контентине мониторинг жүргүзүү боюнча жумушчу комиссия 

түздү. Ага Байкоочу кеңеш мүчөлөрү: Ж.Бакашова, Ч.Турдалиева, И.Шестаков, 

К.Болотканов, А.Карымов жана Ж.Жекшеев кирди. Мониторинг жыйынтыгы жакында 

Байкоочу кеңештин жыйынында КТРК менежментине берилет.  

Ошентип, 2018-жылы 15-февралда КТРКнын Байкоочу кеңешинин кезектеги 

жыйыны болуп, күн тартибинде Байкоочу кеңештин мүчөсү Н.Айдабосунованын 

телеберүүлөр боюнча жасаган маалымат-талдоо обзору күн тартибине кирди. Ошондой 

эле, 2018-жылдын 7- мартында Ч.Турдалиеванын КТРКнын кээ бир телеберүүлөрүнө 

мониторинг жүргүзүлгөн маалыматы каралган. Ушундай эле КТРКнын 

телекөрсөтүүлөрүнүн мониторинги Ж.Бакашева тарабынан Кыргыз Республикасынын 

бүткүл региондору жана кээ бир шаарлары боюнча  жүргүзүлгөн. (Чуй, Ысык-Көл,  

Нарын, Талас, Жалал-Абад, Баткен, Ош областары жана Бишкек, Ош шаарлары). 

Жалпысынан 400 киши суралган. 62%  Кыргыз Республикасынын расмий 

позициясынын кандайдыр бир суроолорун КТРКнын каналдарынан билишээри 

аныкталган. Өз кезегинде, талдоо жана мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалары 

КТРКнын менеджменти жана БК тарабынан эске алынган. 

Коомдук угуу өткөрүү Байкоочу кеңештин укук-милдетинин эң маанилүү бөлүгү 

болуп саналат. Бул багытта иш коммуникациянын түрдүү каналдары аркылуу жүрөт. 

Бул үчүн теле-радио эфиринен белгилүү убакыт бөлүнүп, 2018-жылы 2-мартта 

"Маанилүү маек" программасынан алгачкы түз эфир уюштурулду. Көрсөтүүгө 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин төрагасынын катышуусунда талкууда Байкоочу 

кеңештин ишмердиги жана иш пландары тууралуу сөз болду. Ал эми 2018-жылы 28-

мартта КТРК Байкоочу кеңешинин мүчөсү А.Шестаков “Актуальный разговор” 

көрсөтүүсүнөн түз эфирге чыкса, 12-апрелде КТРК Байкоочу кеңешинин мүчөсү 

А.Карымов “Биринчи радио” түз эфирине катышты. 2018-жылдын 25-апрелинде 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрү менен катышуусунда түз эфир уюштурулган. 

Түз эфирдеги талкуу учурунда теле көрүүчүлөрдүн жана радио угуучулардын телефон 

байланышы аркылуу кабыл алынган ой-пикир, суроолоруна жооп берилет. Бул сыяктуу 

коомдук угуулар жыл ичи бою улантыла брмекчи.  

2017-жылдын май айынан бери КТРК Байкоочу кеңешинин дарегине 
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мамлекеттик органдар, КТРКнын менежменти, кызматкерлери жана Кыргыз 

Республикасынын жарандарынан 60 кат жана кайрылуу түшкөн. Байкоочу кеңеш 

көтөрүлгөн маселени кат ээлеринин катышкан жыйында талкууга алып, тиешелүү 

чечим кабыл алып келет. Дагы башка кат-кабарлар электрондук почта аркылуу 

коллегиялдуу түрдө каралып келет. Даттануу, сунуш-пикирлер почта, телефон 

байланышы же интернет аркылуу келип түшөт. Мындан сырткары контент мазмунун 

жакшыртуу боюнча КТРКнын кызматкерлери жана теле көрүүчү, радио угуучулардан 

келип түшөт.  

 

5.2. КТРК жамааты менен жолугушуу 

 

Байкоочу кеңеш КТРК жамааты менен таанышуу ирээтинде жолугушуу өткөрдү. 

Жолугушууга корпорация менежменти, өндүрүштүк-техникалык персонал катышты. 

Жолугушуу учурунда Байкоочу кеңештин 5 жылдык план максаттары жана 

Кыргызстанда коомдук телерадионун принциптери, стандарты тууралуу сөз болду. 

Каналды өнүктүрүү, контентти өнүктүрүү, Корпорацияны өнүктүрүүнүн келечеги жана 

кызматкерлердин эмгек акысы тууралуу сөз болду. Байкоочу кеңештин мындан наркы 

ишмердигине байланыштуу КТРКнын кызматкерлеринин суроосуна жооп берилди.   

Айрым кызматкерлер суроо узатып, жеке сунуш-пикирлерин айтып жатты. 

Байкоочу кеңешке көп берилген суроолордун бири эмгек акынын аздыгы, гонорар (калем 

акы) коюу маселеси боюнча болот. Ушул жагынан ар бир кызматкердин эмгегин 

конструктивдүү, калыс баалоо, жамаатты ар тараптуу колдоого алуу маселеси көтөрүлдү. 

Өз учурунда Байкоочу кеңеш мүчөлөрү эмгек акы жана калем акы чектөө маселеси 

Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги гана чече турган олуттуу маселе экенин 

билдирди. Белгилей кетчү жагдай бул маселе, 2018-жылы 27-мартта Кыргыз 

Республикасынын Президент Аппаратынын жетекчиси М.Абулгазиев менен КТРКнын 

Байкоочу кеңеши жолугушкан учурда айтылды.  

Бүгүнкү күндө Корпорация кызматкерлеринин орточо эмгек акы өлчөмү 9668 сом. 

Көпчүлүгү өзүнүн турак жайы жок болгондуктан, шаардын жака-белинде батирде турат. 

Мындай чектелүү кирешеси менен жакын арада үйлүү болуу мүмкүнчүлүгү да чектелүү. 

Расмий эмес маалыматка караганда жеке менчик телерадиокомпания кызматкерлери 

айына орто эсеп менен 30-40 миң сом эмгек акы ала турганы белгилүү. Эмгек акы 

өлчөмүндөгү мындай асман менен жердей айрымачылык, КТРКга жогорку 

квалифициялуу, жаш жана креативдүү адистерди тартуу мүмкүндүк бербейт. Учурда 

Коомдук телерадио эфиринде такшалган мыкты журналисттер каржылык жактан 

кыйналып башка телердио компанияларга кетип иштеп жатканы жүздөп саналат. 

Үстүдө айтылгын эмгек маанай жөнүндөгү көйгөйлөрдү КТРКнын Байкоочу 

кеңеши бул отчетто тиешелүү министирлик, Өкмөт жана Жогорку Кеңештин 

депутаттарынын көңүлүн бурууну өзүнүн негизги максатынын бири катары деп 

эсептейт. КТРК кызматкерлеринин эмгек акы жана гонорар (калем акы) фондун 

жогорулатуу, штаттык орундарды кеңейтүү боюнча, “КТРК жана ага караштуу 

бөлүмдөрдүн кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн жаңы системасын киргизүү» 

жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн (2011-жыл,31-май, №266) Токтомуна 
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өзгөртүү-толуктоо киргизүү менен базалык окладдын 100% өлчөмүндө көтөрүү 

сунушталды. 

Байкоочу кеңеш мүчөлөрү КТРКнын жамаатына аткарган иши үчүн ыраазычылык 

билдирүү менен жалпы ишти алдыга жылдырууда мындан нары да өз ара биргеликте 

кызматташуу ниетин билдирди. 
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5.3.Корпорациянын башкы директорунун 2017-жыл үчүн  

отчетун кароо 

 

КТРКнын Байкоочу кеңешинин бирден-бир негизги иши, КТРКнын башкы 

директорунун жылдык отчетун кезектеги жыйынында карап чыкты. Кыргыз 

Республикасынын «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» мыйзамына 

ылайык, КТРКнын Байкоочу Кеңеши КТРКнын башкы директорунун отчетун (жыйынга 

катышкан Байкоочу кеңеш мүчөлөрүнүн 2/3добушу менен), канааттандырарлык-деп 

табат же ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрө алат. КТРКнын башкы директорунун 

Корпорациянын ишмердиги боюнча 2017-жыл үчүн отчету, 2018-жылы 3-апрелде 

каралган. КТРКнын Байкоочу кеңеш мүчөлөрүнүн басымдуу көпчүлүк добушу менен 

КТРКнын башкы директорунун жылдык отчетун канааттандырарлык-деп табуу тууралуу 

чечим кабыл алынды. "МАКУЛ" деп добуш бергендер - Айдабасунова Нурия 

Иманкуловна, Бакашова Жылдыз Кемеловна, Болотканов Кубатбек Болотканович, 

Жунушалиева Айгуль Алмасбековна, Жекшеев Жыпар Жекшеевич, Кадырова Анаш 

Кадыровна, Караман Сыягул Абдимуталиповна, Карымов Айбек Усенович, Керимбаев 

Жылдызбек Сулайманкулович, Ниязова Жылдыз Шайлообековна, Турдалиева Чолпон 

Жапарбековна. "КАРШЫ"  добуш берген - Болгонбаев Азамат Таалайбекович. 
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6. 2017-ЖЫЛЫ ПРОДАКШН СТУДИЯДАН АЛЫНЫП КОРПОРАЦИЯ 

ТАРАБЫНАН КӨРСӨТҮЛГӨН ПРОГРАММАЛАР ТИЗМЕСИ 

 

 
 

п/п 

Мекеменин, 

контрагенттин 

аталышы 

Келишимдин 

номери 

Долбоордун 

аталышы 

Аткаруу 

мөөнөтү 

1 ЖИ Усеналиев А. 1/17-Б 
"Радуга после дождя" 

көркөм фильми 

11.01.2017- ж.- 

20.09.2017-ж. 

2 
"Капитал Инфо 

Сервис" ЖЧКсы 
2/17-Б "Capital" 

01.01.2017- ж.- 

31.12.2017- ж. 

3 ЖИ Осмонканов Б. 3/17-Б 
"Моника Беллучи" 

концерт 

24.01.2017- ж.- 

30.04.2017-ж. 

4 ЖЧК "ТелеМедиа" 4/17-Б "Жыргал 

Лайф 

05.01.2017-ж.- 

31.12.2017-ж. 

5 ЖЧК "3 В медиа" 5/17-Б "Келин Шоу" долбоору 
24.01.2017- ж.- 

30.04.2017 -ж. 

6 ЖИ Джаныбеков Н. 6/17-Б "Понт" көркөм фильм 
14.02.2017-ж.- 

30.09.2017-ж. 

7 
ЖЧК "Креатив гамма 

медиа групп" 
7/17-Б Ф. Киркоровдун 

концерти 

10.01.2017- ж.- … 

8 
"Региональная лига КВН 

Ала-Тоо" 
8/17-Б "Легкие деньги" 

долбоору 

01.04.2017- ж.- 

25.06.2017-ж. 

9 Джаныбеков Н.А. 9/17-Б "Тиги-Бу" к/ф 
17.03.2017-ж.- 

30.11.2017-ж. 

10 
ЖЧК "Кинокомпания 

Аманат Фильм" 

10/17-Б "В поисках мамы" к/ф 11.01.2017-ж. - … 

11 ЖЧК "Адам-Булак" 11/17-Б 
"Жетиген" журналы 

маалыматтык колдоо 

17.01.2017-ж.- 

31.12.2017-ж. 

12 ЖЧК "Синетрейн" 13/17-Б "Разбуди меня" 
06.04.2017- ж .- 

30.11.2017-ж. 

13 
ЖИ Джоомартова 

Р.А. 
15/17-Б 

"Шаардык келин 

Шарапат-2" к/ф 

19.04.2017 -ж.- 

30.11.2017-ж. 

14 ЖИ Табалдиев А. 16/17-Б "Жарайт-Сити III" 
11.05.2017-ж.- 

31.11.2017-ж. 

15 ЖИ Табалдиев А. 17/17-Б "Эл эмне дейт II 
11.05.2017 -ж.- 

31.11.2017-ж. 

16 
ЖЧК "Асылбашев 

Креатив" 
18/17-Б "Асман" 03.05.2017-ж.-… 

17 ЖИ Откеев С.М. 19/17-Б "Эл укпасын" к/ф 
11.05.2017 -ж.- 

25.02.2018-ж. 

18 
ЖЧК "Шаир Студия" 

20/17-Б 
"Кеч күздѳгү махабат" 

к/ф 

11.05.2017-ж.- 

030.11.2017-ж. 

19 ЖЧК "Frist Media" 21/17-Б "Намба уан трэвел" 
06.06.2017 -ж.- 

30.06.2018-ж. 

20 ЖИ Боорченов 22/17-Б 
"Жаштар Лигасы", 

концерт 

24.04.2017-ж.- 

20.05.2017-ж. 

21 
ЖЧК "М Продакшн" 

23/17-Б "Эки жүрөк" долбоору 
10.06.2017-ж.- 

31.08.2017-ж. 
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22 
"Прогрессивные 

инициативы 

А.Салымбекова" 

коомдук фонду, ЖЧК 

"Hightime" 

 

24/17-Б 

 

"English show" 

 

16.06.2017-ж. - 

31.12.2017-ж. 

23 ТО "Ракета ТВ" 26/17-Б "Сто дорог" долбоору 
02.02.2017-ж. - 

31.12.2017 -ж. 

24 ТО "Микс Медиа" 29/17-Б 
"Легенды озера Иссык- 

Куль" концерти 
11.07.2017 -ж. - 

… 

25 
ЖЧК"Эл Продакшн" 

30/17-Б "Я инвестирую в КР" 
17.07.2017-ж. - 

20.09.2017 -ж. 

26 
ЖЧК "Тегегей 

компани" 
35/17-Б "Саякбай" к/ф 22.08.2017-ж.- … 

27 ЖИ Болотина К. 37/16-Б 
Видеосюжет 

"Иностранцы пробуют" 

26.06.2017-ж.- 

31.12.2017-ж. 

28 ЖИ Ирискулов А. 38/17-Б "Семейный бюджет" 
07.09.2017- 

.31.12.2017-ж. 

29 
ЖЧК"Эл- Продакшн" 

40/17-Б "Я инвестирую в КР 2" 
11.09.2017 -ж. - 

30.11.2017 -ж. 

30 
ЖЧК "СтендАп Камеди 

Бишкек" 
41/17-Б 

"Стенд Ап Камеди 

Бишкек" 

11.09.2017-ж. - 

31.12.2017-ж. 

31 
ЖЧК "Култаев 

продакшн" 

43/17-Б "Салам, Кыргызстан!" 21.08.2017-ж.- 

30.08.2018 -ж. 

32 ЖЧК "Бекболу" 44/17-Б "Кидс стар" концерт 
21.08.2017 -ж.- 

10.09.2017-ж. 

33 ЖИ Джоомартова Ы. 45/17-Б "Апал-Үпөл" 
19.10.2017-ж.- 

31.05.2018 -ж. 

34 ЖЧК "Бекболу" 46/17-Б "Бактылуу Айым" 
01.09.2017-ж.- 

01.09.2018-ж. 

35 АО "Тамашоу" 47/17-Б "ТамаШоу" 
24.10.2017-ж. - 

30.06.2018 -ж. 

36 
ЖЧК "ТелеМедиа" 48/17-Б "Силк Вэй Стар" 08.10.2017-ж.-… 

37 ЮНИСЕФ 49/17-Б "Керемет Коч" 
16.10.2017-ж.- 

31.12.2022 -ж. 

38 ЖИ Кочконбаев М. 51/17-Б "Бунт"к/ф 
20.11.2017-ж.- 

30.07.2018-ж. 

39 ЖИ Осмонканов Б. 54/17-Б "Ата" к/ф 
01.11.2017-ж.- 

30.07.2018-ж. 

40 ЖЧК "Адам-Булак" 55/17-Б маалыматтык колдоо 
20.12.2017-ж.- 

31.12.2018-ж. 

41 ИП Майрамбек у. Ж. 56/17-Б "Айыл Кэмп" к/ф 
28.12.2017-ж.- 

30.08.2018-ж. 

42 
ЖЧК "Аманат Фильмс" 

57/17-Б "ЗОР" к/ф 26.12.2017 - ж. - … 
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7. ТОЛУГУ МЕНЕН ЖЕ БИР БӨЛҮГҮ, ТИКЕ ЖЕ КЫЙЫР ТҮРДӨ 

КОРПОРАЦИЯГА ТААНДЫК БОЛГОН 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" ЖЧКсы - 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-жылдын 28-мартында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

менен Россия Федерациясынын Өкмөтүнүн ортосунда Кыргыз Республикасынын 

аймагында россиялык телерадиоберүү мекемелеринин программаларын таратуунун 

тартиби жана шарттары туурасында Макулдашуу түзүлгөн. 

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

Республикасынын аймагында россиялык телерадиоберүү 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 учурдан тартып үч айдын 

аралыгында токтотулушу керек. 

«Биринчи канал. Кыргызстан» ЖЧКсы, Президенттин 29.01.2007-ж. №14 

Жарлыгына ылайык КР Мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы жана « Биринчи 

канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак» ЖАКы тарабынан ушул максаттар үчүн атайын 

уюштурулган КРнын аймагында « Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак» 

программаларын кайра алып көрсөтүүнү жүзөгө ашырат. 

«Биринчи канал. Кыргызстан» ЖЧКсынын негизги милдети болуп «Биринчи 

канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак» программаларын кайра алып көрсөтүү жана Кыргыз 

Республикасынын аймагында «Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак» ЖАКынын 

автордук жана аралаш укуктарын коргоо эсептелет. 

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧКсы Биринчи каналдын программаларын жана 

Биринчи каналдын Санариптик телеберүүлөрүн таратууга укук берүү менен да 

алектенет, ага: коммерциялык телеберүү тармактарындагы Карусель, Дом Кино, Музыка 

Первого, Время: далекое и близкое, Телекафе сыяктуу каналдары кирет. 

"Биринчи канал. Кыргызстан" ЖЧКсы 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 
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ортосундагы Кыргыз Республикасынын аймагында россиялык телерадиоберүү 

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" ЖАКынын программаларын ретрансляциялоо маселелери  

туурасында" Буйругуна ылайык ишке ашырылат». 

КР Президентинин ушул Буйругуна ылайык, КР Экономика жана финансы 

министрине белгиленген тартипте КР бюджетинен жыл сайын 10304,4 миң сом 

суммасында финансылык каражаттарды «Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак» 

программаларын Кыргыз Республикасынын аймагында кайра алып көрсөтүү үчүн 

«Кыргызтелеком» ААКнын телеберүүнүн жана радиоуктуруунун радиореле 

магистралдарынын республикалык өндүрүштүк бирикмесине төлөө үчүн КР 

Мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын чыгашалары үчүн бөлүүнү камсыздоо 

тапшырылган 

"Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармактын" программаларын таратуу үчүн  

радиорелейлүү телевидение жана радиоберүү магистралдарынын Республикалык 

өндүрүштүк бирикмеси (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" ААКнын РРТЖРМ РӨБ 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 тараткандыгы 

үчүн РРТЖРМ РӨБ кызматтарына акы төлөө КРнын КТРКнын жана РРРТЖРМ РӨБдүн 

эки тараптуу макулдашуусунун негизинде жүргүзүлөт. Акы төлөөгө каражат 2017- 

жылдын 15-октябрында №17-0308/17-Л. Лицензиялык макулдашуунун негизинде 

КТРКга өткөн РТР Планета каналына жайгаштырылган жаранамалардын эсебинен 

бөлүнөт. 

 
 

Россиялык эки башкы телеканалды КТРКнын карамагына киргизүү 

жөнүндө 
 

КТРКнын жарандык коомду түзүүдөгү жана өлкөдөгү маалыматтык коопсуздукту 

камсыздоодогу ролу менен бирге тармактык өнөктөштөрдү тартуу максатында 2016- 

жылдан тарта Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм 

министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти 

менен биргеликте сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жана россиялык телеберүүнүн өкүлдөрү 

менен жолугушуулар уюштурулган. Бул жолугушууларда россиялык “Биринчи канал. 

Бүткүл дүйнөлүк тармак” (ПКВС) жана Бүткүл россиялык мамлекеттик 

телерадиокомпаниясы телеканалдардын программаларын таратуу маселеси каралган.  

Бул коммуникациялардын ЦТВ социалдык пакетинде КТРКнын карамагына кошулуунун 

натыйжасында кошумча россиялык маалыматтык-оюн-зоок - "РТР- Планета", "Первый 

канал. Всемирная сеть" эки телеканалы кирди. 
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КТРКнын тармактык өнөктөшү үчүн КТРК менен кошумча эки 

телеканалдын программалары Өкмөттүн 2017-жылдын 21-июлундагы №442 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерге өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө" Токтомунун жана 2008-жылдын 2-июнундагы №106 "Телекөрсөтүүлөр 

жана радиоберүүлөр жөнүндөгү" Мыйзамдын негизинде ишке ашат. Ошондуктан 

КТРК "Биринчи канал. Бүткүл дүйнөлүк тармак" телеканалынын программаларын 

санариптик эфирдик каражаты аркылуу таратууга жана Бүткүл россиялык 

мамлекеттик телерадиокомпаниясынын (ВГТРК) Кыргыз Республикасынын 

территориясында жарнамалык кызмат көрсөтүү максатында каналдарды 

трансляциялоого кеткен чыгымдарды жана мурда республикалык бюджеттин 

эсебинен жабылган "Биринчи каналдын" РПО РМТРга болгон карыздарынан 

кутулуу үчүн Программаны жарнама катары пайдаланууга толук укуктуу. 

Россиялык эки телеканалдын КТРКнын карамагына кошулушу маалыматтык 

аймакта гана эмес, бүтүн өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун камсыздайт жана 

жөнгө салат. Аталган иш-чаралар сөзсүз түрдө улуттук маалыматтык 

мейкиндиктин сабаттуу болушуна жана массалык маалымат жана 

коммуникациялар системасынын өнүгүшүнө, эл аралык маалымат алмашууну 

уюштурууга таасир тийгизет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урматтоо менен, 

КТРКнын БКнин төрагасы Ж. Жекшеев  

 

КТРКнын 2017-жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндөгү башкы директордун Байкоочу кеңешке 

берген отчету тиркелет.  

 


