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Кыргыз Республикасында туруктуу онугуунун максаттарына жетуу 
боюнча Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча 

Координациялык комиссиянын жеке курамы

Аскаров З.М. - Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-
министри, Координациялык комиссиянын 
жетекчиси;

Алыбаев А.Ш. - Кыргыз Республикасынын экономика
министринин орун басары, Координациялык 
комиссиянын жетекчисинин орун басары, 
экономика маселелери боюнча жумушчу топтун 
жетекчиси анын ичинде региондорду енуктуруу-

Ведомстволор аралык координациялык комиссиянын мучолеру:

Орозбеков А. А.

Солтонбекова А.К.

Сарымсаков М.Б.

Чуйков II.А.

Шерипов Э.Д.

Кыргыз Республикасынын Окметунун 
Аппаратынын экономика жана инвестиция 
белумунун башчысы;
Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык 
енуктуруу министринин орун басары, социалдык 
маселелер боюнча жумушчу топтун жетекчиси 
анын ичинде региондорду енуктуруу;
Кыргыз Республикасынын Юстиция
министринин орун басары, укук коргоо 
тутумдары жана башка аймактык контекс менен 
байланышкан, башкаруу, соттук реформа 
маселелери боюнча жумушчу топтун жетекчиси; 
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика 
комитетинин терагасынын биринчи орун басары, 
(макулдашуу боюнча) Кыргыз Республикасынын 
улуттук артыкчылыктарын анын ичинде 
аймактык контекстерди эске алуу менен туруктуу 
енугуунун максаттарына жетууну баалоо жана 
мониторлоо маселелери боюнча жумушчу топтун 
жетекчиси;
Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу 
Курчап турган чейрену коргоо жана токой 
чарбасы мамлекеттик агенттигинин
директорунун орун басары, айлана чейрену
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Координационной комиссии по подготовке ^с«1^крМ*ционального 
добровольного обзора достижения Целе1Ца^щдайЙзого развития в 

Кыргызской Республике

Аскаров З.М.

Алыбаев А.Ш.

Вице-премьер-министр Кыргызской
Республики, руководитель межведомственной 
координационной комиссии; 
заместитель министра экономики Кыргызской 
Республики, заместитель руководителя 
межведомственной координационной комиссии, 
руководитель рабочей группы по вопросам 
экономики, включая развитие регионов.

Члены межведомственной координационной комиссии:

Орозбеков А.А.

Солтонбекова А.К.

Сарымсаков М.Б.

Чуйков Н.А.

Шерипов Э.Д.

заведующий отделом экономики и инвестиций 
Аппарата Правительства Кыргызской
Республики;
заместитель министра труда и социального 
развития Кыргызской Республики,
руководитель рабочей группы по социальным 
вопросам, включая развитие регионов; 
заместитель министра юстиции Кыргызской 
Республики, руководитель рабочей группы по 
вопросам управления, реформы судебной, 
правоохранительной системы и другие с 
региональным контекстом; 
первый заместитель председателя
Национального статистического комитета 
Кыргызской Республики (по согласованию), 
руководитель рабочей группы по вопросам 
мониторинга и оценки достижения ЦУР с 
учетом национальных приоритетов в 
Кыргызской Республике, в том числе в 
региональном контексте;
заместитель директора Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики, руководитель рабочей группы по



Ниязалиев Н.С. 

Мамыркалиев Э.А. 

Мамбетов А.М. 

Ташболотов М.Т.

Омурзаков С.А. 

Азимов А.К. 

Джусупбекова Н.С. 

Чечейбаев Э.М. 

Дамир уулу Максат

Сагымбаев А. А. 

Ибраев К.Э. 

Кокочаров У.К.

Батырканов Т.К.

Джуматаева Г.М. 

Маматова К.Т.

коргоо жана экология маселелери боюнча 
жумушчу топтун жетекчиси анын ичинде 
региондорду енуктуруу;
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер 
министринин биринчи орун басары;
Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол 
министрлигинин статс-катчысы;
Кыргыз Республикасынын взгече кырдаалдар 
министрлигинин статс-катчысы;
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш 
енвр жайы жана мелиорация министрлигинин 
статс-катчысы;
Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министринин биринчи орун басары;
Кыргыз Республикасынын Финансы
министринин орун басары;
Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана 
илим министринин орун басары;
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министринин орун басары; 
министрдин орун басары - Кыргыз 
Республикасынын Маданият, маалымат жана 
туризм министрлигине караштуу туризм 
департаментинин директору;
Кыргыз. Республикасынын Маалыматтык 
технологиялар жана байланыш мамлекеттик 
комитетинин статс-катчысы;
Кыргыз Республикасынын 0нвр жай, энергетика 
жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик 
комитетинин терагасынын орун басары;
Кыргыз Республикасынын 0кметуне караштуу 
Архитектура, курулуш жана турак жай- 
коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиктин 
директору ну н орун басары;
Кыргыз Республикасынын ©кмвтуно караштуу 
Мамлекеттик миграция кызматынын статс- 
катчысы;
Кыргыз Республикасынын 0кметунв караштуу 
Мамлекеттик каттоо кызматынын терагасынын 
орун басары;
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
терагасынын биринчи орун басары;
Кыргыз Республикасынын 0кметуне караштуу 
Милдеттуу медициналык камсыздандыруу 
фондунун терайымынын биринчи орун басары.

Ниязалиев Н.С. 

Мамыркалиев Э.А. 

Мамбетов А.М. 

Ташболотов М.Т.

Омурзаков С.А. 

Азимов А.К. 

Джусупбекова Н.С. 

Чечейбаев Э.М. 

Дамир уулу Максат

Сагымбаев А.А.

Ибраев К.Э.

Кокочаров У.К.

Батырканов Т.К.

Джуматаева Г.М. 

Маматова К.Т.

вопросам экологии и охраны окружающей 
среды, включая развитие регионов; 
первый заместитель министра иностранных дел 
Кыргызской Республики;
статс-секретарь министерства транспорта и 
дорог Кыргызской Республики; 
статс-секретарь Министерства чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики; 
статс-секретарь Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики; 
первый заместитель министра внутренних дел 
Кыргызской Республики;
заместитель министра финансов Кыргызской 
Республики;
заместитель министра образования и науки 
Кыргызской Республики;
заместитель министра здравоохранения 
Кыргызской Республики;
заместитель министра - директор департамента 
туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма Кыргызской Республики; 
статс-секретарь Г осударственного комитета 
информационных технологий и связи 
Кыргызской Республики;
заместитель председателя Г осударственного 
комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики; 
заместитель директора Г осударственного 
агентства архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики; 
статс-секретарь Г осударственной службы 
миграции при Правительстве Кыргызской 
Республики;
заместитель председателя Г осударственной 
регистрационной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики;
первый заместитель Председателя Социального 
фонда Кыргызской Республики; 
первый заместитель председателя Фонда 
обязательного медицинского страхования при 
Правительстве Кыргызской Республики.



Кыргыз Республикасында туруктуу енугуунун максаттарына жетуу боюнча Улуттук ыктыярдуу се] 
План-графиги (анын ичинде мурда аткарылган жана аткарылы п жаткан уюштуруу жана

гоодогу

№ Иш чаралар Кутулуучу натыйжа Аткаруу
меенету

Жооптуулар Каржы
булактары

Эскертме,
аткаруунун журушу

1. Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо боюнча уюштуруу иш чаралары
1. 2030-жылга чейинки мезгилде 

туруктуу енугуу жаатындагы кун 
тартиби» жана 2020-жылы 
Экономикалык жана Социалдык 
Кецештин (ЭКОСОС) колдоосунда 
Туруктуу енуктуруу боюнча 
жогорку денгээлдеги Саясий 
форумда T0M  боюнча 2030-жылга 
чейинки Улуттук ыктыярдуу 
серебин сунуш кылуучу 
елкелердун тизмесине Кыргыз 
Республикасын киргизуу учун 
етунмену женетуу

Кыргыз
Республикасы 2020- 
жылы Улуттук 
ыктыярдуу серебин 
сунуш кылуучу 
елкелердун тизмесине 
киргизилди

февраль
2019-ж.

KPQA, ТИМ Аткарылды.
КРВПМ 2019-ж. 13- 
февралындагы №16- 
634 тапшырмасы

2. Кыргыз Республикасында 
Туруктуу енугуунун максаттарына 
жетуу боюнча Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун даярдоо 
боюнча жумушчу топтор тууралуу 
Жобону даярдоо жана жактыруу 
жана жумушчу топтордун курамын 
тузуу

2019-жылдын 23- 
апрелинде 5 Жумушчу 
топтордун курамы 
бекитилди жана Жобо 
жактырылды

апрель
2019-ж.

КР0А Аткарылды.
КРВПМ 2019-ж. 24- 
апрелиндеги № 16- 
1429 тапшырмасы

3. Жумушчу топтордун биринчи 
биргелешкен уюштуруу отуруму

Функциялар 
аныкталды жана

3-май
2019-ж

КРОА, ЭК£_ 
Улутстатком

Аткарылды.
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План-график подготовки
проекта Национального добровольного обзора достижения Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике 

(включая ранее выполненные и выполняемые организационные и иные мероприятия)

№ Мероприятия Ожидаемый
результат

Сроки
реализации

Ответственные Источники
финансирова

ния

Примечание, 
ход выполнения

1. Организационные мероприятия по подготовке проекта НДО
1 Направление заявки для включения КР в 

перечень стран, которые будут 
представлять в 2020 году НДО на 
Политическом форуме высокого уровня по 
устойчивому развитию по эгидой 
Экономического и Социального Совета 
(ЭКОСОС) Повестки и Целей устойчивого 
развития 2030

КР включен в 
перечень стран 
представляющих 
НДО в 2020 году

февраль
2019

АПКР, МИД Исполнено. ВПМКР 
от 13 февраля 2019 
года № 16-643)

2 Подготовка и одобрение Положения о 
рабочих группах по подготовке проекта 
НДО достижения Целей устойчивого 
развития в Кыргызской Республике и 
формирование состава рабочих групп

Одобрено 
Положение и 
утвержден 
составы 5 РГ от 
23 апреля 2019 
года

апрель
2019

АПКР Исполнено.
Поручение ВПМКР 
от 24 апреля № 16- 
1429

3 Первое совместное организационное 
заседание рабочих групп

Определены 
функции и 
начата работа РГ

3 мая 
2019 года

АПКР, J y d  
ИСК (по согл.), 

МИД
при поддержке 
системы ООН

Исполнено.
Заседание проведено 
в МЭ. Протокол от 3 
мая 2019 года № 55 
(исх. от 7 мая 2019 
года№  16-1975)

4 Организация и подготовка обучающего 
Семинара по подготовке проекта НДО 
достижения Целей устойчивого развития в 
Кыргызской Республике

Обучены 100 
участников со 
стороны 
госорганов

30 мая 2019 
года

АПКР
при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

Исполнено.
Мероприятие 
проведено и 
освещено в СМИ (см.



жумушчу топтордун 
иши башталды

(макулдашуу 
боюнча), ТИМ 

БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Отурум ЭМде 
еткерулду. 2019- 
жылдын 3-майындагы 
№55 протоколу (2019- 
жылдын 7-майы 
чыгыш №16-1975)

4. Кыргыз Республикасында 
Туруктуу енугуунун максаттарына 
жетуу боюнча Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун даярдоо 
боюнча окутуу семинарларын 
даярдоо жана уюштуруу

Мамлекеттик 
органдар тарабынан 
100 катышуучу 
окуудан етушту

30-май
2019-ж

KP0A
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Аткарылды.
Иш чаралар еткерулду 
жана ММКда 
чагылдырылды 
(gov.kg ж.б. кара).
КР БУУнун 
0нуктуруу 
Программасы 
тарабынан кемек 
керсетулду

5. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоо боюнча 
процессти баштоо боюнча 
консультативдик жардам

Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун 
даярдоого 
методологиялык 
кемек керсетуу 
боюнча процессти 
баштоо

май-июнь
2019-ж.

KP0A
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Аткарылды.
КРвАнын 
©тунмесунун 
негизинде БУУнун
енуктуруу
программасы 
тарабынан эксперт 
берилди

6. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоо боюнча 
жумушчу топторго жана 
координациялык Катчылыкка 
консультативдик жардам

Методологиялык 
жардам керсетулду

октябрь
2019- ж .- 

июль
2020- ж.

Президенттин
Аппараты

(макулдашуу
боюнча),

KP0A, ЭМ, ЭС0М, 
ЮМ, Улутстатком 

(макулдашуу 
боюнча), Токой 

агенттиги
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Жумушчу топтордун 
багыттары боюнча 5- 6 
консультант жана 
график боюнча 
жалпыланган отчет

7. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоо учун зарыл 
болгон ресурстарды аныктоо жана 
эсептее

Финансы
ресурстарына болгон 
керектеелердун эсеби 
жургузулду

ноябрь
2019-ж.

KP0A, Жумушчу 
топтор

БУУнун системасы-

Каржылоо
керек

gov.kg и др.). 
Оказано содействие 
со стороны ПРООН в 
КР.

5 Консультативная помощь по запуску 
процесса подготовки проекта НДО

Запуск процесса 
по оказанию 
методологиче
ской поддержки 
в подготовке 
проекта НДО

май-июнь 
2019 года

АПКР
при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

Исполнено.
На основе заявки 
АПКР со стороны 
ПРООН 
предоставлен 
эксперт

6 Консультационная помощь Секретариату 
координационного комитета и рабочим 
группам при подготовке проекта НДО

Оказана 
методологиче
ская помощь

октябрь 
2019 - июль 

2020

АПрез. (по согл.), 
АПКР, МЭ, МТСР, 

МЮ, НСК (по 
согл.), ГАООСЛХ 

при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

5-6 консультантов 
по направлениям РГ 
и сводного отчета по 
графику

7 Расчет и определить необходимых 
ресурсов для подготовки проекта НДО

Произведен
расчет
потребности в
финансовых
ресурсах

ноябрь
2019

АПКР, РГ 
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

8 Разработка при подготовке проекта НДО:
- медиа/промоплана;
- логотипа

Разработан
медиаплан,
разработан
логотип

октябрь - 
декабрь 

2019

- АПКР, МЭ, РГ 
- МТСР, МЭ, 

мкит
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

9 Создание структуры управления по 
адаптации, реализации и мониторингу ЦУР 
до 2030 года в КР

Формализация 
структуры 
управления и его 
утверждение

декабрь
2019

АПрез., ЖК, 
судебные органы, 

ГП, СП... (по согл.), 
АПКР

Интеграция и
межведомственная
координация

10 Повышение эффективности процесса 
подготовки проекта НДО и достижения 
ЦУР в Кыргызской Республике в регионах

Контроль и 
координация за 
деятельностью 
РГ по подготовке 
проекта НДО, 
госорганов по

П О С Т О Я Н Н О АПКР, МЭ^НСК 
(по согл.)



нын жана енуктуруу 
боюнча

онектоштердун 
колдоосу менен

8. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоодо иштеп 
чыгуу:
- Медиапромо/планды;
- логотипти

Медиаплан иштелип 
чыкты логотип 
иштелип чыкты,

октябрь - 
декабрь 
2019-ж.

KPGA, ЭМ, 
Жумушчу топтор

э с е м , ЭМ, 
м м тм
БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

9. Кыргыз Республикасында 2030- 
жылга чейин Т9М 
ьщгайлаштыруу, ишке ашыруу, 
жана мониторингдее боюнча 
натыйжалуу башкаруу тузумун 
тузуу

Башкаруу тузумун 
формалдаш-тыруу 
жана аны бекитуу

декабрь
2019-ж.

Президенттин 
Аппараты, ЖК, сот 

органдары, 
Башпрокуратура, 
Эсептее палатасы 

(макулдашуу 
боюнча), КР9А

Интеграциялоо жана 
мекемелер аралык 
координация

10. Кыргыз Республикасында 
Туруктуу енугуунун максаттарына 
жетуу жана Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун даярдоо 
процессинин натыйжалуулугун 
региондордо жогорулатуу

Кыргыз
Республикасында 
туруктуу енугуунУн 
максаттарына жетуу 
боюнча
маморгандардын, 
Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун 
даярдоо боюнча 
жумушчу топтордун 
ишин координациялоо 
жана контролдоо

дайыма KPGA, ЭМ, 
Улутстатком 
(макулдашуу 

боюнча)

11. Кыргыз Республикасында 
Туруктуу енугуунун максаттарына 
жетууну ишке ашыруу жана 
маалымдоо боюнча Кыргыз 
Республикасынын региондорунда 
окууларды уюштуруу

Региондордо эки окуу 
еткерулду

ноябрь
2019-ж.

КР9А, ЭМ, 
Жумушчу топтор 

БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

достижению 
ЦУР в КР

и Организация семинаров в регионах 
Кыргызской Республики по 
информированию и реализации ЦУР в КР

Проведены два 
семинара в 
регионах

ноябрь
2019

АПКР, МЭ, РГ 
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

12 Организация и проведение семинара 
«Повышение информированности СМИ о 
Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года как 
средство продвижения ЦУР»

Проведен
семинар

ноябрь
2019

АПКР, МЭ, РГ 
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

Определить 
потребности и 
тематику

2. Деятельность рабочих групп по направлениям
13 Совместное заседание РГ по устранению 

дублирования, интеграции деятельности, 
вовлечение заинтересованных сторон и 
обсуждение результатов

Проведены
совместные
заседания

июнь-
декабрь

2019

МЭ, руководители 
РГ

14 Разработка и утверждение РГ 
детализированного Плана-графика 
подготовки проекта НДО по направлениям

Утвержден 
План-график 
работы РГ

сентябрь-
октябрь

2019

руководители РГ - 
МЭ, МТСР, МЮ, 
ИСК (по согл.), 

ГАООСЛХ
15 Подготовка проектов НДО по 

направлениям (сбор, анализ, свод, 
достижение, выявление проблемы в 
реализации ЦУР и пути их преодоления, 
оценка результативности затрат, 
интегрирование ЦУР в национальных 
стратегических и отраслевых документах, 
планах и др.)

Подготовлены 
проекты НДО по 
направлениям

июль-
декабрь

2019

Руководители РГ. 
члены РГ 

при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

Рабочие группы по 
своему блоку 
должны подготовить 
не более 25-30 
страниц текста 
проекта НДО плюс 
стат. приложения. 
Необходимо 
привлечение 
экспертов (см.п. 6)

16 Повышение потенциала членов рабочих 
групп в достижении ЦУР и подготовке 
проекта НДО

Проведена серия
обучающих
мероприятий

согласно
плану

повышения
потенциала

МЭ, руководители 
РГ, АПКР 

при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

3. Вовлечение заинтересованных сторон



1 Z . zuju-жылга чеиин туруктуу енутуу 
жаатында кун тартиби тууралуу 
Туруктуу внуктуруу Максаттарын 
илгерилетуу каражаты катары 
ММКнын маалымдуулугун 
жогорулатуу” окууларын 
уюштуруу жана еткеруу

икуу еткерулду ноябрь
2019-ж.

KP0A, ЭМ, 
Жумушчу топтор 

БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

Керектеену жана 
тематиканы аныктоо

2. Багыттар боюнча жумушчу топтордун иши
13. Ишти интеграциялоо, 

кайталоолорду жоюу боюнча 
Жумушчу топтордун биргелешкен 
отуруму, кызыкдар тараптарды 
тартуу жана жыйынтыктарды 
талкуулоо

Биргелешкен 
отурумдар еткерулду

июнь-декабрь
2019-ж.

ЭМ, Жумушчу 
топтордун 

жетекчилери

14. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоого план- 
графикти майда баратына чейин 
багыттар боюнча Жумушчу топ 
тарабынан иштеп чыгуу жана 
бекитуу

Жумушчу топтордун 
ишинин план-графиги 
бекитилди

сентябрь-
октябрь
2019-ж.

Жумушчу топтордун 
жетекчилери - ЭМ,

эсем, юм,
Улутстатком 
(макулдашуу 

боюнча), токой 
агенттиги

15. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун багыттар боюнча 
даярдоо (жыйноо, талдоо, 
жалпылоо, жетуу, туруктуу 
енугуунун максаттарына жетууну 
ишке ашырууда кейгейлерду 
ачыктоо жана аны чечуу, 
чыгымдардын натыйжалуулугун 
баалоо, туруктуу енугуунун 
максаттарын стратегиялык 
документтерге жана тармактык 
документтерге, пландарга ж.б. 
интеграциялоо)

Багыттар боюнча 
Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоору 
даярдалды

июль-декабрь
2019-ж.

Жумушчу топтордун 
жетекчилери, 

жумушчу топтордун 
мучелеру

БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

Жумушчу топтор 
ездерунун блогу 
боюнча 25-30 
барактан кем эмес 
Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорунун 
текстин даярдашы 
керек кошумча стат. 
тиркемелер. 
Эксперттерди тартуу 
зарыл (6 пунктту кара)

16. Туруктуу енугуунун максаттарына 
жетууде жана Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун даярдоодо 
жумушчу топтордун дараметин 
жогорулатуу

Бир катар окуу иш 
чаралары еткерулду

дараметти
жогорулатуу

планына
ылайык

ЭМ, Жумушчу 
топтордун 

жетекчилери, KP0A 
БУУнун системасы-

Каржылоо
керек

17 Внесение изменения в состав РГ с учетом 
привлечения всех заинтересованных 
сторон (ГО, НКО, бизнес сообщество, 
научные круги, ЛОВЗ, партнеры по 
развитию и др.)

Сформирован 
состав РГ

сентябрь- 
ноябрь 2019

руководители РГ - 
МЭ, МТСР, МЮ, 
ИСК (по согл.), 

ГАООЛХ

18 Организация дискуссионных площадок 
(встречи, консультации, семинары, 
круглые столы и др.) с законодательной и 
судебной органами власти, гражданским и 
бизнес сообществом, партнерами по 
развитию и иными заинтересованными 
сторонами

Учтены
рекомендации
результатов
дискуссионных
площадок

постоянно МЭ, РГ
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

4. Процесс подготовки проекта НДО
19 Изучение и использование опыта других 

стран по подготовке проекта НДО
Использован 
успешный опыт 
других стран

постоянно МЭ, руководители 
РГ

20 Свод и редактирование проекта НДО в 
соответствии с согласованной структурой, 
анализ необходимости дополнительной 
информации

Подготовлен 
первый вариант 
проекта НДО

до 23 
декабря 

2019

МЭ,
руководители РГ 
при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

Привлечение 
эксперта корректора 
для обобщения 
проекта НДО со 
знанием минимум 
гос. и офин. языков

21 Организационно-содержательная часть 
участия кыргызской делегации в сегменте 
высокого уровня ПФУР ЭКОСОС 
(г. Нью-Йорк)

Принят опыт 
стран,
представляющих 
НДО в 2019 году

июль 2019 АПКР, МИД 
при поддержке 

ПРООН

Необходимо
финансирование

Исполнено.
Приняли участие 
ВПМКР и АПКР

22 Информирование кыргызской стороной о 
подготовке проекта НДО на первом 
глобальном семинаре Департамента по 
экономическим и социальным вопросам 
(далее - ДЭСВ) ООН

Проведено
информационная
компания/
презентация

октябрь- 
ноябрь 2019

МЭ, МИД, АПКР 
при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

МИД дополнительно 
направить письмо в 
ДЭСВ ООН о смене 
уполномоченного 
органа по ЦУР

23 Проведение серии мероприятий по 
обсуждению сводного проекта НДО для его 
последующей корректировки с учетом 
замечаний и предложений 
заинтересованных сторон

Учтены 
рекомендации, 
замечания и 
предложения

до 15 января 
2020

МЭ,
руководители РГ 
при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

24 Окончательное согласование проекта НДО 
с государственными органами, включая

Проект НДО 
согласован

до 21
января 2020

МЭ,
ИСК (по согл.), 

госорганы



нын жана енуктуруу 
боюнча

енектештердун 
колдоосу менен

3. Кызыкдар тараптарды тартуу
17. Бардык кызыкдар тараптарды 

тартууну эске алып жумушчу 
топтордун курамына
езгертуулерду киргизуу
(жарандык коом, бейекмет 
уюмдар, бизнес коомчулук, ден 
соолугунан мумкунчулугу 
чектелген жарандар, енуктуруу 
боюнча енектештер ж.б.)

Жумушчу топтордун 
курамы тузулду

сентябрь - 
ноябрь 
2019-ж.

Жумушчу топтордун 
жетекчилери, ЭМ, 

ЭС0М, ЮМ, 
Улутстатком 
(макулдашуу 

боюнча), токой 
агенттиги

18. мыйзам чыгаруу, сот бийлик 
органдары, жарандык жана бизнес 
коомчулук, енуктуруу боюнча 
енектештер жана башка кызыкдар 
тараптар менен дискуссиялык 
аянтчаларды уюштуруу 
(жолугушуулар, консультациялар, 
окуулар, тегерек столдор ж.б.)

Дискуссиялык 
аянтчалардын 
жыйынтыктары эске 
алынды

дайыма ЭМ, Жумушчу 
топтор

БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 
боюнча енектештер 
дун колдоосу менен

Каржылоо
керек

4. Улуттук ыктыярдуу серептин долбоорун даярдоо процесси
19. Улуттук ыктыярдуу серептин 

долбоорун даярдоо боюнча башка 
елкелердун тажрыйбасын изилдее 
жана колдонуу

Башка елкелердун 
тажрыйбасы 
ийгиликтуу 
колдонулду

дайыма ЭМ, Жумушчу 
топтордун 

жетекчилери

20. Макулдашылган тузумге ылайык, 
Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун редакциялоо жана 
жалпылоо, кошумча 
маальшаттардын зарылдыгын 
талдоо

Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорунун 
биринчи варианты 
даярдалды

2019-жылдын
23-декабрына

чейин

ЭМ, Жумушчу 
топтордун 

жетекчилери 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун 
жалпылоого 
мамлекеттик жана 
расмий тилдерин 
билген эксперт 
корректорду тартуу

21. ЭКОСОС туруктуу енуктуруу 
боюнча жогорку децгээлдеги 
сегментге кыргыз делегациясынын 
катышуу-сундагы уюштуруу- 
мацызынын белугу (Нью-Йорк ш.)

2019-жылы Улуттук 
ыктыярдуу серепти 
керсетушкен 
елкелердун 
тажрыйбасы алынды

июль
2019-ж.

KP0A, ТИМ 
БУУнун внуктуруу 

программасынын 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

Аткарылды.
КРВПМ жана KP0A 
катышышты

контроль качества с возможным 
разрешением спорных вопросов

25 Проведение Национального Форума по 
обсуждению проекта НДО

Проведено 
обсуждение с 
участием всех 
заинтересован
ных сторон

21
января 2020 
(предварите 

льно)

МЭ, НСК, АПрез. 
(по согл.), АПКР 
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

На стадии 
согласования и 
результатов решения

26 Определение процедуры одобрения 
проекта НДО

Одобрен НДО февраль
2020

МЭ, АПрез. (по 
согл.), АПКР, РГ

-

27 Организационно-содержательная часть 
участия кыргызской делегации в 
региональном форуме по устойчивому 
развитию (г. Женева)

Рекомендации 
ООН по НДО, 
обмен опытом

февраль- 
март 2020

АПрез. (по согл.), 
АПКР, МЭ 

при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

6-7 кандидата на 3-4 
дня по мере 
получения 
приглашения 
(формат 1+1+5РГ)

28 Организационно-содержательная часть 
участия кыргызской делегации с докладом 
о НДО на втором глобальном семинаре 
ДЭСВ ООН (г. Нью-Йорк)

Представлен 
общий обзор 
НДО, получены 
рекомендации

I квартал 
2020

АПрез. (по согл.), 
АПКР, МЭ, МИД 

при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

6-7 кандидата на 3-4 
дня по мере 
получения 
приглашения 
(формат 1+1+5РГ)

29 Организационно-содержательная часть 
участия кыргызской делегации на 
региональном форуме по устойчивому 
развитию (г. Бангкок)

Обмен опытом март-апрель 
2020

АПрез. (по согл.), 
АПКР, МЭ 

при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

6-7 кандидата на 3-4 
дня по мере 
получения 
приглашения 
(формат1+1+5РГ)

30 Подготовка Основного сообщения по НДО 
с переводом на английском языке и 
размещением в Интернете для 
предоставления в ДЭСВ ООН

Предоставлено
Основное
сообщение

до 17 мая 
2020

(предварите
льно)

АПрез. (по согл.), 
АПКР, МИД, МЭ, 
НСК (по согл.)

при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

5. Презентация НДО на ПФУР
31 Представление Кыргызской Республики в 

ООН по вопросам ЦУР
Участие в 
форумах, 
конференциях и 
других

август 2019- 
июль 2020

МИД (вкл. 
Представительство 

КР в ООН), МЭ 
при поддержке

Необходимо
финансирование

На стадии 
исполнение.
Семинар 21-22 
августа 2019 года



22. ЬУУнун экономикалык жана 
социалдык маселелер боюнча 
департаментами биринчи 
глобалдык семинарында Улуттук 
ыктыярдуу серептин долбоорун 
женунде кыргыз тараптын 
маалымдоосу

Маалымдоо
компаниясы/
презентация
еткерулду

октябрь-
ноябрь
2019-ж.

ЭМ, ТИМ, КР9А 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

ТИМ БУУнун 
экономикалык жана 
социалдык маселелер 
боюнча
департаментине T0M 
боюнча ыйгарымдуу 
органдын алмашуусу 
тууралуу кошумча кат
женетуу

23. Кызыкдар тараптардын сын 
пикирлерин жана сунуштарын эске 
алуу менен андан ары ондоо учун 
Улуттук ыктыярдуу серептин 
жалпыланган долбоорун талкуулоо 
боюнча бир катар иш чараларды 
еткеруу

Сунуштар, сын- 
пикирлер эске алынды

2020-жылдын 
15- январына 

чейин

ЭМ, Жумушчу 
топтордун 

жетекчилери 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

24. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун мамлекеттик органдар 
менен акыркы ирет макулдашуу, 
анын ичинде талаштуу 
маселелерди чечуу мумкундугу 
менен сапатын контролдоо

Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоору 
макулдашылды

2020-жылдын 
21 - январына 

чейин

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу 

боюнча), 
маморгандар

25. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун талкуулоо боюнча 
Улуттук Форумду еткеруу

Бардык кызыкдар 
тараптардын 
катышуусу менен 
талкуулоо еткерулду

21-январь 
2020-ж. 

(болжолдуу)

ЭМ, Улутстатком, 
Президентши 

Аппараты 
(макулдашуу 

боюнча), КР9А 
БУУнун системасы- 
нын жана внуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

Макулдашуунун 
стадиясында жана 

чечимдердин 
жыйынтыгы

26. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун жактыруу жол 
жоболорун аныктоо

Улуттук ыктыярдуу 
сереп жактырылды

февраль
2020-ж.

ЭМ, Президентам 
Аппараты 

(макулдашуу 
боюнча), КР9А, ЖТ

27. Кыргыз делегациясынын туруктуу 
енуктуруу боюнча регионалдык 
форумунда катьппуусунун

Улуттук ыктыярдуу 
сереп боюнча БУУнун

февраль-март
2020-ж.

Президентши
Аппараты

(макулдашуу

Каржылоо
керек

Чакыруу алганга 
жараша 3-4 кунгв 6-7

мероприятиях
ООН

системы ООН (ЭСКАТО) для стран 
Северной и ЦА (И- 
Куль)
Техническая 
консультация 3-4 
сентября 2019 года 
(Венгрия) для 
Европы и ЦА (ФАО)

32 Утверждение состава кыргызской 
делегации и подготовка сценария участия 
на ПФУР ЭК9С0С 2020

Определен:
состав

делегации;
сценарий

проведения;
основной 

докладчик НДО;
- содокладчики и 

Ж :_____________

апрель 2020 АПрез. (по согл.), 
АПКР, МИД, МЭ, 

НСК (по согл.), 
МЮ, МТСР, 
ГАООСЛХ 

при поддержке 
системы ООН

Участие в 
тематических 
заседаниях со 
стороны кыргызской 
делегации

33 Финальное редактирование проекта НДО 
(перевод на английский язык, дизайн и 
тиражирование с использованием 
национального логотипа и др.)

НДО
тиражирован

апрель 2020 МЭ, АПКР при 
поддержке 

системы ООН

Необходимо
финансирование

34 Заполнение опросника с предоставлением в 
отдел по устойчивому развитию ДЭСВ

Опросник
направлен

апрель 2020 
(предв-но)

МЭ. НСК (по согл), 
МИД, АПКР при 

поддержке 
системы ООН

Сценарий прове
дения презентации 
на ПФУР

35 Направление НДО отделу по устойчивому 
развитию ДЭСВ в электронном формате

НДО направлен до 1 июня 
2020

(предв-но)

МЭ, МИД, АПКР

36 Организационно-содержательная часть 
участия кыргызской делегации в третьем 
глобальном семинаре ДЭСВ ООН

Обсуждены
финальные
аспекты
подготовки к
презентации
НДО

июль 2020 
(предвари

тельно)

МЭ,
НСК (по согл.), 

МИД, АПКР 
при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

Мероприятие 
проходит за неделю 
до форума

37 Организация тематического семинара 
(мероприятия) на площадке ПФУР 
ЭКОСОС и возможное участие в 
тематических мероприятиях других стран

Представлена 
информация по 
успешным 
практикам

июль 2020 
(предвари

тельно)

МЭ,
НСК (по согл.), 

МИД, АПКР 
при поддержке

Необходимо
финансирование

Состав участников 
может быть 12-15 
человек



уюштуруу олутгуу белугу (Женева 
ш.)

сунуштары, тажрыйба 
алмашуу

боюнча), КР9А, ЭМ 
БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

кандидат (формат 
1+1+5 ЖТ)

28. БУ У нун экономикалык жана 
социалдык маселелер боюнча 
департаментинин экинчи 
глобалдык семинарында Улуттук 
ыктыярдуу сереп тууралуу 
баяндама менен кыргыз тараптын 
катышуусунун уюштуруу олуттуу 
белугу (Нью-Йорк ш.)

Улуттук ыктыярдуу 
серепке жалпы 
баяндама берилди, 
сунуштар алынды

I квартал 
2020-ж.

Президенттин Аппа
раты (макулдашуу 

боюнча), KP0A, ЭМ, 
ТИМ

БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

Чакыруу алганга 
жараша 3-4 кунге 6-7 
кандидат (формат 
1+1+5 ЖТ)

29. Кыргыз делегациясынын туруктуу 
енуктуруу боюнча регионачдык 
форумунда катышуусунун 
уюштуруу олутгуу белугу 
(Бангкок ш.)

Тажрыйба алмашуу март-апрель
2020-ж.

Президенттин 
Аппараты 

(макулдашуу 
боюнча), KP0A, ЭМ 
БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

Чакыруу алганга 
жараша 3-4 кунге 6-7 
кандидат (формат 
1+1+5 ЖТ)

30. БУУнун экономикалык жана 
социалдык маселелер боюнча 
департаментине беруу учун англис 
тилине которуу жана интернетте 
жайгаштыруу менен Улуттук 
ыктьмрдуу сереп боюнча негизги 
билдируулерду даярдоо

Негизги билдируулер 
берилди

2020-жылдын 
17-май ына 

чейин
(болжолдуу)

Президенттин 
Аппараты 

(макулдашуу 
боюнча), 

КР0А,ТИМ, ЭМ, 
Улутстатком (ма
кулдашуу боюнча) 

БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

5 .  T v d v k t v y  e H V K T V P W  боюнча жогорку децгээлдети Саясий форумда Улутгук ы кты я рдуу серепти керсетуу
31. Кыргыз Республикасынын T0M 

маселелери боюнча БУУда 
керсетуусу

Форумдарда, 
конференцияларда 
жана башка БУУнун 
иш чараларында 
катышуу

август
2019- ж .- 

июль
2020- ж.

ТИМ (БУУдагы 
Кыргыз екулчулугун 

кошкондо), МЭ 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Аткаруу
стадиясында турат.
Тундук жана БА 
елкелеру учун 2019- 
жылдын 21-22-

достижения ЦУР 
вКР

системы ООН

38 Уведомление отдела по устойчивому 
развитию ДЭСВ о предпочтительном 
формате презентации 
(панельное/индивидуальное выступление), 
докладчике и составе делегации

Основные 
сообщения для 
презентации 
НДО с учетом 
ограниченности 
времени

июль 2020 
(предвари

тельно)

МЭ,
МИД, АПКР при 

поддержке 
системы ООН

Возможное 
повторное уточнение 
опросника (см. пункт 
34)

39 Подготовка видео или других визуальных 
материалов для презентации НДО

Подготовлены май 2020 
(предвари

тельно)

МЭ,
ИСК (по согл.), 

МИД, АПКР 
при под держке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

40 Презентация кыргызской делегации НДО 
на ПФУР ЭКОСОС

НДО
представлен на 
ПФУР

июль 2020 
(предв-но)

МЭ, НСК (по 
согл.), МИД, АПКР 

при поддержке 
системы ООН

Необходимо
финансирование

С учетом размно
жения НДО и др.

6. М ероприятия после презентации НДО
41 Проведение ряда мероприятий (встречи, 

круглые столы. пресс-конференции, 
освещение в СМИ) о презентации НДО на 
ПФУР

Информированы 
заинтересован
ные стороны

июль-август
2020

МЭ. НСК (по 
согл.). МИД. АПКР 

при поддержке 
системы ООН, 
партнеров по 

развитию

Необходимо
финансирование

42 Разработка проекта Плана мероприятий для 
дальнейших приоритетных действий по 
НДО с учетом извлеченных уроков

Подготовлен 
проект Плана

август - 
сентябрь 

2020

МЭ,
НСК (по согл.). 

МИД, АПКР 
при поддержке 
системы ООН

43 Утверждение организационного Плана 
мероприятий по подготовке следующего 
НДО с институционализацией сбора 
материалов, использованием результатов 
процессов и т.д.

Утвержден План 
мероприятий

сентябрь - 
октябрь 

2020

МЭ,
НСК (по согл.), 

МИД, АПКР 
при поддержке 
системы ООН



августунда семинар 
(ЭСКАТО) жана 
Европа жана БА 
елкелеру учун 2019- 
жылдын 3-'4- 
сентябрында 
техникалык 
консультация 
(Венгрия) (ФАО)

32. ЭКОСОС туруктуу енуктуруу 
боюнча жогорку децгээлдеги 
Саясий Форумга катышууга 
кыргыз делегациясынын курамын 
бекитуу жана сценарийди даярдоо

Аныкталды:
-Делегациянын
курамы;
- вткеруу сценарийи; 
-Улуттук ыктыярдуу 
серептин негизги 
баяндамачысы;

кошумча
баяндамачылар ж.б.

апрель
2020-ж.

Президенттин 
Аппараты 

(макулдашуу 
боюнча), 

КР0А,ТИМ, ЭМ, 
Улутстатком (ма

кулдашуу боюнча), 
ЮМ, ЭС0М, токой 

агенттиги
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Кыргыз
делегациясынын

тематикалык
отурумдарда
катышуусу

33. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун акыркы жолу ондоо 
(англис тилине которуу, улуттук 
логотипти колдонуу менен басып 
чыгаруу жана дизайны)

Улуттук ыктыярдуу 
сереп басып 
чыгарылды

апрель
2020-ж.

ЭМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

34. БУУнун экономикалык жана 
социапдык маселелер боюнча 
департаментинин белумуне беруу 
менен сурамжьшоону толтуруу

Сурам жылоо 
жиберилди

апрель
2020-ж.

(болжолдуу)

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Туруктуу енуктуруу 
боюнча жогорку 
децгээлдеги Саясий 
форумда презентация 
еткеруунун сценарийи

35. БУУнун экономикалык жана 
социалдык маселелер боюнча 
департаментинин белумуне 
Улуттук ыктыярдуу серепти 
электрондук форматта жиберуу

Улуттук ыктыярдуу 
сереп жиберилди

1-июль
2020-ж.

(болжолдуу)

ЭМ, ТИМ, KP0A

36. БУУнун экономикалык жана 
социалдык маселелер боюнча 
департаментинде учунчу 
глобалдык семинарда кыргыз

Улуттук ыктыярдуу 
серепти керсетууге 
даярдыктын акыркы

июль 2020-ж. 
(болжолдуу)

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы-

Каржылоо
керек

Форумга бир жума 
калганда иш чаралар 
етет

делегациясынын катышуусунун 
уюштуруу олуттуу белугу

коз караштары 
талкууланды

нын жана енуктуруу 
боюнча

енектештердун 
колдоосу менен

37. ЭКОСОС туруктуу енуктуруу 
боюнча жогорку децгээлдеги 
Саясий Форумдун аянтчасында 
тематикалык семинарларды (иш 
чараларды) уюштуруу жана башка 
елкелердун тематикалык иш 
чараларына катышуу мумкундугу

Кыргыз Республика- 
сында туруктуу 
енугуунун
максаттарына иш 
жузунде ийгиликтуу 
жетуу боюнча 
маалыматтар берилди

июль 2020-ж. 
(болжолдуу)

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Катышуучулардын 
курамы 12-15 адам 
болушу мумкун

38. БУУнун экономикалык жана 
социалдык маселелер боюнча 
департаментинин белумун 
презентациянын форматынын 
артыкчьшыгы (панелдик/жекече 
аткаруу), баяндамачы жана 
делегациянын курамы тууралуу 
билдируу

Убакыттын 
чектелуусун эске алып 
Улуттук ыктыярдуу 
серепти керсетуу учун 
негизги билдируулер

июль 2020-ж. 
(болжолдуу)

ЭМ, ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Сурамжылоону 
кайрадан тактап 
калуусу мумкун (34 
пунктту кара)

39. Улуттук ыктьирдуу серепти 
керсетуу учун видеолорду жана 
башка визуалдык материалдарды 
даярдоо

Даярдалды май 2020-ж. 
(болжолдуу)

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу 

боюнча),
ТИМ, KP0A 

БУУнун системасы- 
нын жана енуктуруу 

боюнча
енектештердун 
колдоосу менен

Каржылоо
керек

40. ЭКОСОС туруктуу енуктуруу 
боюнча жогорку денгээлдеги 
Саясий Форумда кыргыз 
делегациясынын Улуттук 
ыктыярдуу серепти керсетуусу

Улуттук ыктыярдуу 
сереп туруктуу 
енуктуруу боюнча 
жогорку денгээлдеги 
Саясий Форумда 
керсетулду

июль 2020 
(болжолдуу)

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

Каржылоо
керек

Улуттук ыктыярдуу 
серепти ж.б. 
кебойтууну эске алуу 
менен

6. Улуттук ыктыярдуу сереп керсетулгенден кийинки иш чаралар
41. Туруктуу енуктуруу боюнча 

жогорку денгээлдеги Саясий 
Форумда Улуттук ыктыярдуу 
серепти керсетуу тууралуу бир

Кызыкдар тараптар 
маалымдалды

июль-август
2020-ж.

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы-

Каржылоо
керек



катар иш чараларды еткеруу 
(жолугушуулар, тегерек столдор, 
пресс-конференциялар, ММКларда 
чагылдыруулар)

нын жана енуктуруу 
боюнча

енектештердун 
колдоосу менен

42. вткен сабактарды эске алып 
Улуттук ыктыярдуу серей боюнча 
мындан аркы артыкчылыктуу 
аракеттер учун иш чаралар Планын 
долбоору иштеп чыгуу

Пландын долбоору 
даярдалды

август-
сентябрь
2020-ж.

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен

43. Материалдарды жыйноону 
институтционалдаштыруу, жол 
жоболорду ж.б. колдонуу менен 
кийинки Улуттук ыктыярдуу 
серепти даярдоо боюнча уюштуруу 
иш чаралар Планын бекитуу

Иш чаралар Планы 
бекитилди

сентябрь-
октябрь
2020-ж.

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюн

ча), ТИМ, KP0A 
БУУнун системасы- 
нын колдоосу менен
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Кыргыз Республикасында туруктуу енугуунун максаттарына жетуу боюнча
Медиа/промопланы

Улуттук ыКтыярдуу серептин оорун даярдоодогу

№ Иш чаралар Кутулуучу натыйжа Аткаруу
меенату оулактары

Жооптуулар

Кыргыз Республикасында 2030- 
жылга чейин Туруктуу 
енугуунун максаттарына
жетуунун журушу тууралуу 
капкты маалымдоо боюнча 
Медиапланды даярдоо

Мамлекеттик органдардын жетекчилери 
аркылуу «ЭлТР», «Ала-Тоо 24» МТРК жана 
«Биринчи Радио» чагылдырылды

октябрь- 
декабрь 
2019-ж.

©здук 
каражаттар

тжм, ачтмм , эсем ,
МТБМК, Мамкаттоо, 
ССМ, ЭМ, Экотех- 
инспекция, БИМ, МБК, 
МСК, ЮМ, Монополияга 
карты  агенттик, ММКФ, 
ММБФ, Улутстатком 
(макулдашуу боюнча), 
Токой агенттиги,
Ветфитосанинспекция, 
ИИМ, Курулуш
агенттиги, Миграция 
кызматы, ММТМ, ФМ, 
Ж 0Б жана этностор 
агенттиги, Кыргызпатент

“2030-жылга чейин туруктуу 
енугуу жаатында кун тартиби 
тууралуу Туруктуу бнуктуруу 
Максатгарын илгерилетуу
каражаты катары ММКнын 
маалымдуулугун жогорулатуу” 
окууларын уюштуруу жана 
еткеруу

Кыргыз Республикасында Т9Мын 
илгерилетуу максатында ММКнын 
екулдеру окуудан етушту

ноябрь - 
декабрь 
2019-ж.

Каржылоо
керек

ММТМ, ЭМ
КР БУУнун агенттик- 
теринин колдоосу менен 
(макулдашуу боюнча)

Логотипти иштеп чыгуу жана 
аны промо/медиа кампанияда 
колдонуу______________________

Логотип бардык маалымат жана окуу 
материалдарында, электрондук жана кагаз 
турундегу документтерде колдонулду_____

декабрь 
2019-ж .- 

июль 2020-ж.

Каржьшоо
керек

эсем, эм, ммтм

.Аскаров

Медиа/промоплан
при подготовке проекта Национального добровольного обзора достижения Целей устойчивого развития

в Кыргызской Республике

№ Мероприятия Ожидаемый результат Срок
реализации

Источники
финансирования

Ответственные

1. Подготовка Медиаплана по 
информированию населения 
Кыргызской Республики о ходе 
достижения ЦУР в КР до 2030 года

Освещено заместителями руководителей 
государственных органов в ГТРК «ЭлТР», 
«Ала-Тоо 24» и «Биринчи Радио»

октябрь-
декабрь

2019

Собственные
средства

МТД, мсхппм, 
МТСР, ГКИТС, ГРС, 
М3, МЭ, ГИЭТБ, 
МОН, ГТС, ГНС, 
МЮ, ГААР, ФОМС, 
ФУГИ, НСК, 
ГАООСЛХ, ГИВФБ, 
МВД, ГААСЖКХ, 
ГСМ, МКИТ, МФ, 
ГАМСУМО, 
Кыргызпатент

2. Организация и проведение 
семинара «Повышение 
информированности СМИ о 
Повестке дня в области 
устойчивого развития на период 
до 2030 года как средство 
продвижения ЦУР»

Обучены представители СМИ с целью 
продвижения ЦУР в КР

ноябрь - 
декабрь 

2019

Необходимо
финансирование

МКИТ, МЭ 
при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)

3. Разработка логотипа и применение 
его в промо/медиа кампании

Применен логотип во всех информационных 
и обучающих материалах, документах на 
электронных и бумажных носителях

декабрь 2019 

июль 2020

Необходимо
финансирование

МТСР, МЭ, МКИТ

4. Координация работы по 
освещению проводимых 
мероприятий о реализации ЦУР в 
Кыргызской Республике

Подготовлен совместный план-график 
проводимых мероприятий (госорганы, РГ и 
агентства ООН в КР)

П О С Т О Я Н Н О Необходимо
финансирование

МКИТ, МЭ, РГ 
при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)



4. Кыргыз Республикасында 
ТОМын ишке ашыруу женунде 
еткеруле турган иш чараларды 
чагылдыруу боюнча иштерди 
координациялоо

вткеруле турган иш чаралардын бирдиктуу 
план-графиги (маморгандар, Жумушчу 
топтору, КРгы БУУнун агенттиктери) 
даярдалды

дайыма Каржылоо
керек

ММТМ, ЭМ, Жумушчу 
топ КРгы БУУнун 
агенттиктеринин 
колдоосу менен 
(макулдашуу боюнча)

5. Басма сез продукцияларды 
чыгарууга каражаттарды 
сарамжалдуу пайдалануу менен 
улуттук жана региондук 
децгээлде Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун даярдоо 
жана Т0Мын ишке ашыруу 
женунде маалымдоо

Чыгымдарды кыскартуу, натыйжалуу жана 
макулдашып иштее ж.б. учун еткеруле 
турган иш чаралардын бирдиктуу план- 
графиги (маморгандардын, жумушчу 
топтордун жана КР БУУнун 
агенттиктеринин) даярдалды.
Буклетгердин нускапары жана башка 
материалдар даярдалды

план-граф и кке 
ылайык

©здук
каражаттар

Маморгандар, Жумушчу 
топтор

6. Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоо боюнча 
жумушчу топтордун, Кыргыз 
Республикасында Т0Мын ишке 
ашыруу боюнча маморгандардын 
ишин кецири масштабда 
чагылдыруу

Мамлекеттик органдардын медиапландары 
даярдалды.
Маморгандардын сайттарында 
маалыматтык куржун кыстармалар 
тузулду. Маморгандар тарабынан 
вткерулду:

маморгандардын жетекчилеринин 
телевидениеде, радиодо, маалымат 
агенттиктеринде чыгып суйлоесу (бир айда 
экиден кем эмес);
- маалыматтык иш чаралар, анын ичинде 
программаларды ишке ашыруу, онуктуруу 
боюнча енектештер тарабынан 
каржыланган долбоорлор;
- мамлекеттик органдардын жетекчилери 
жана башка кызыкдар тараптар жана 
башкалардын катышуусу менен пресс- 
конференциялар еткерулду

дайыма 0здук
каражаттар

Маморгандар, Жумушчу 
топ

7. ТвМын ишке ашырууга 
арналган езунчв баракча тузуу

ТвМ  жана Улуттук ыктыярдуу серептин 
долбоорун даярдоо боюнча материалдарды 
жайгаштыруу менен www.gov.kg сайт 
аркылуу кенири масштабдагы маалымдоо

ноябрь-декабрь 
2019-ж.

Каржылоо
керек

КР9А
КР БУУнун агенттик- 

теринин колдоосу менен 
(макулдашуу боюнча)

8. Инфографикалык 
материалдарды иштеп чыгуу

Электрондук жана басма сез ММКда, 
презентацияларда жана Улуттук 
ыктыярдуу серептин долбоорун финалдык

ноябрь-декабрь 
2019- ж.

Каржылоо
керек

ЭМ, Жумушчу топ 
КР БУУнун агенттик

теринин колдоосу менен 
(макулдашуу боюнча)

5 . Информирование о реализации 
ЦУР и подготовке проекта НДО на 
национальном и региональном 
уровне с рациональным 
использованием средств на выпуск 
печатной продукции

Подготовлен совместный план-график 
проводимых мероприятий (госорганов, РГ и 
агентств ООН в КР) для скоординированной 
и эффективной работы, сокращения затрат и 
др.
Подготовлены и тиражированы буклеты и 
другие материалы

согласно
плана-

графика

Собственные
средства

Госорганы, РГ

6 . Широкомасштабное освещение 
работы госорганов по реализации 
ЦУР в КР, рабочих групп по 
подготовке проекта НДО

Подготовлены медиапланы государственных 
органов.
Созданы вкладки на сайтах госорганов с 
информационными папками. Проведены 
госорганами:
- выступления руководства госорганов на 
телевидении, радио, информационных 
агентствах (не менее двух раз в месяц);
- информационные мероприятия, включая 
реализация программ, проектов 
финансируемых партнерами по развитию;
- проведены пресс-конференции с участием 
руководителей государственных органов и 
других заинтересованных сторон и др.

постоянно Собственные
средства

Г осорганы, РГ

7 . Создание отдельной страницы, 
посвященной реализации ЦУР

Широкомасштабное информирование 
посредством сайта: www.gov.kg с 
размещением материалов по ЦУР и проекта 
НДО.

ноябрь - 
декабрь 

2019

Необходимо
финансирование

АПКР
при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)

8 . Разработка инфографических 
материалов

Разработаны инфографики для 
использования в электронных и печатных 
СМИ, в презентациях и финальной 
публикации проекта НДО

ноябрь- 
декабрь 2019

Необходимо
финансирование

МЭ, РГ
при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)

9 . Информирование о реализации 
ЦУР и подготовке проекта НДО на 
национальном и региональном 
уровне

Опубликованы статьи в печатных изданиях, 
ТВ и радио, интернет ресурсах на 
кыргызском и русском языках

ПОСТОЯННО Необходимо
финансирование

Г осорганы, члены РГ 
при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)

Подготовлены и транслированы в/ролики о 
реализации ЦУР в КР на национальных и 
местных каналах ТВ

постоянно Необходимо
финансирование

Г осорганы, члены РГ 
при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию) •

1 0 . Отдельные интервью, 
тематические обсуждения с

Представлено мнение в СМИ и новостях по 
результатам достижения ЦУР в КР

постоянно Необходимо
финансирование

МЭ, члены РГ

http://www.gov.kg
http://www.gov.kg


чыгарууда колдонуу учун инфографикалар 
иштелип чыкты

»

9. Улуттук жана региондук 
денгээлде Т0Мын ишке ашыруу 
жана Улуттук ыктыярдуу 
серептин долбоорун даярдоо 
женунде маалымдоо

Кыргыз жана орус тилдеринде интернет 
ресурстарда, телевидение жана радиодо, 
басылмаларда макалаларды чыгаруу

дайыма Каржылоо
керек

Маморгандар, Жумушчу 
топтун мучелеру 

КР БУУнун агенттик-* 
теринин колдоосу менен 

(макулдашуу боюнча-)
Улуттук жана жергиликтуу каналдарда 
Кыргыз Республикасында Т0Мын ишке 
ашыруу тууралуу видеороликтер 
даярдалды жана керсетулду

дайыма Каржылоо
керек

Маморгандар, Жумушчу 
топтун мучелеру 

КР БУУнун агенттик- 
теринин колдоосу менен 

(макулдашуу боюнча)
10. Эксперттердин, коммерциялык 

эмес уюмдардын екулдерунун, 
жаштардын, бизнес жана илимий 
чейренун жана башкалардын 
катышуусу менен тематикалык 
талкуулар, езунче маектер

Кыргыз Республикасында T0M  жетуунун 
жыйынтыктары боюнча ММКда жана 
жацылыктарда пикирлер берилди

дайыма Каржылоо
керек

ЭМ, Жумушчу топтун 
мучелеру

КР БУУнун агенттик- 
теринин колдоосу менен 

(макулдашуу боюнча)

11. Кыргыз Республикасында 
ТбМын жайылтуу боюнча иш 
чараларды еткеруу (болжолдуу):

Иш чаралар еткерулду: дайыма Каржылоо
керек

КР БУУнун агенттик- 
теринин колдоосу менен 

(макулдашуу боюнча)
• Региондор боюнча T0M  Кербени Жаштар жана спорт 

агенттиги
• ЖОЖдордо T0M  клуб дар БИМ

• Студенттер жана жаштар, балдар, 
маданият ишмерлери ж. б. арасында 
тематикалык конкурстар

БИМ, 3COM, ММТМ, 
Жаштар жана спорт 

агенттиги (ЖТ-2)
• ТОМ боюнча конкреттуу 
максаттар/милдеттер менен байланышкан 
долбоорлорду ишке ашыруу боюнча

Маморгандар, Жумушчу 
топтун мучелеру

• Региондордо социалдык кызмат 
керсетуулерду беруу боюнча

ЭС0М, KP0 
облустардагы екулдеру

• Ден соолугунан мумкунчулугу 
чектелген жарандар учун Ж0БО 
тарабынан шарттарды тузуу боюнча

ЭС0М, KP0 
облустардагы екулдеру

• Региондордо акцияларды еткеруу 
(жакшы ден соолук жана бакубаттуулук, 
туруктуу шаарлар жана туруктуу калктуу

БИМ, ЭМ, ССМ, 
ОЭЖМК, KP0 

облустардагы екулдеру

участием экспертов, 
представителей НКО, молодежи, 
бизнес и научных кругов и др.

при поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)

11. Проведение мероприятий по 
популяризации ЦУР в КР 
(предварительно):

Проведены мероприятия: Постоянно Необходимо
финансирование

При поддержке 
агентств ООН в КР 
(по согласованию)

• Караван ЦУР по регионам ГАМФКС
• клубы ЦУР в ВУЗах МОН
• тематические конкурсы среди студентов 
и молодежи, детей, деятелей культуры и др.

МОН, МТСР, МКИТ 
ГАМФКС (РГ-2)

• по реализации проектов, связанные с 
конкретными целями/задачами по ЦУР

Госорганы, члены РГ

• по оказанию социальных услуг в 
регионах

МТСР,
ПП ПКР в областях

• по созданию условий для ЛОВЗ органами 
МСУ

МТСР,
ПП ПКР в областях

• акции в регионах (хорошее здоровье и 
благополучие, устойчивые города и 
устойчивые населенные пункты, 
образование для устойчивого развития, 
недорогостоящая и чистая энергия с 
участием бизнес структур и академических 
кругов и др.)

МОН, МЭ, М3 
ГКПЭН,
ПП ПКР в областях

• по выпуску журнала “Байчечекей” или 
мультфильма на ТВ, посвященный ЦУР 
(другие издания для молодежи, женщин)

МКИТ, МТСР, 
ГАМФКС

• другие тематические РГ-1, РГ- 3, РГ- 4, 
РГ- 5

12. Подготовка видео или других 
визуальных материалов для 
презентации НДО

Подготовлены визуальные материалы 
(видео, слайды презентационные, 
инфографики, НДО в харт копии)

февраль - 
май 2020

Необходимо
финансирование

АПКР, МЭ, МИД 
при поддержке 
агентств ООН в КР и 
партнеров по 
развитию (по согл.)

13. Проведение ряда мероприятий 
(встречи, круглые столы, пресс- 
конференции, освещение в СМИ и 
др.) о презентации НДО на ПФУР

Общественность информирована об итогах 
презентации НДО на ПФУР

август - 
октябрь 2020

Необходимо
финансирование

МЭ, НСК (по 
согласованию),
МИД, АПКР



конуштар, туруктуу енугуу учун билим, 
бизнес тузумдер жана академиялык чейре 
ж.б. катышуусу менен таза жана арзан 
энергия)
• ТвМ ге арналган “Байчечекей” 
журналын же телевидениеде 
мультфильмдерди чыгаруу (жаштар, 
аялдар учун башка басылмалар)

ММТМ, ЭС0М, Жаштар 
жана спорт агенттиги

• Башка тематикалар ЖТ-1, ЖТ-3, ЖТ-4, ЖТ-5

12. Улуттук ыктыярдуу серепти 
керсетуу учун видео жана башка 
визуалдуу материалдарды 
даярдоо

Визуалдуу материалдар даярдалды (видео, 
презентациялык слайддар, инфографика, 
Улуттук ыктыярдуу серептин харт 
кечурмелеру)

февраль-май
2020-ж.

Каржылоо
керек

КР9А, ЭМ. ТИМ 
КР БУУнун агенттик- 

теринин жана енуктуруу 
боюнча енектештердун 

колдоосу менен 
(макулдашуу боюнча)

13. Туруктуу енуктуруу боюнча 
жогорку децгээлдеги саясий 
форумда Улуттук ыктыярдуу 
серепти керсетуу тууралуу бир 
катар иш чараларды еткеруу 
(жолугушуулар, тегерек столдор, 
пресс-конференциялар, 
ММКларда чагылдыруу ж.б.)

Туруктуу енуктуруу боюнча жогорку 
децгээлдеги Саясий форумда Улуттук 
ыктыярдуу серепти керсетуунун 
жыйынтыктары тууралуу коомчулук 
маалымдалды

август-октябрь
2020-ж.

Каржылоо
керек

ЭМ, Улутстатком 
(макулдашуу боюнча), 

ТИМ, КР9А


