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Бул макаланын максаты Кыргызстандагы улгайган адамдарды социалдык 

жактан тейлөөнүн азыркы мезгилдеги  абалын жана көйгөйлөрүн изилдөө болуп 

саналат. Макалада Кыргыз Республикасындагы улгайган жарандарга карата 

мамлекеттик саясаттын ченемдик-укуктук негиздери, улгайган адамдарга социалдык 

кызмат көрсөтүүнүн учурдагы практикасы каралды. Аярлуу топтогу улгайган 

адамдарды колдоо боюнча айрым бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгү көрсөтүлгөн. 
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Целью данной статьи является изучение современного состояния и проблем 

социального обслуживания пожилых людей в Кыргызстане. В статье 

рассматриваются нормативно-правовые основы государственной политики 

Кыргызской Республики в отношении пожилых людей, существующая практика 

предоставления социальных услуг пожилым людям. Показана деятельность 

некоторых неправительственных организаций в сфере социальной поддержки 

уязвимых пожилых людей. 
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The purpose of this article is to study the current conditions and problems of social 

services for the elderly in Kyrgyzstan. The article discusses the regulatory framework of the 

state policy of the Kyrgyz Republic in relation to the elderly, the existing practice of providing 

social services to the elderly. The activity of some non-governmental organizations in the field 

of social support of vulnerable elderly people is shown. 
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Киришүү. Кыргызстанда акыркы мезгилде болуп жаткан кризистик көрүнүштөр 

улгайган адамдардын социалдык абалына өткөөл мезгилдеги рыноктук реформалардын 

терс кесепеттерин дагы да күчөттү. Саясий жана социалдык-экономикалык 

өзгөрүүлөрдүн натыйжасында кыргызстандык коомдун ар кандай катмарларынын, 

айрыкча улуу муундун көптөгөн социалдык көйгөйлөрү байкалды, толук кандуу жашоо 

үчүн орточо пенсиянын ачыктан-ачык жетишсиздигинин фонунда улгайган 

адамдардын ден соолугунун жана жашоо сапатынын олуттуу начарлашы байкалды. 

Социалдык чөйрөнүн, өзгөчө саламаттыкты сактоонун коммерцияланышы, мүлктүк 

жиктелүүнүн күчөшү, калктын жашоо деңгээлинин төмөндөшү кедейчиликтин чегинде 

жана анын тегерегинде жашаган улгайган адамдардын өзгөчө катмарынын 

түптөлүшүнө жана алардын социалдык абалында орчундуу өзгөрүүлөргө алып келди. 

Мунун баары Кыргызстандын улгайган калкын социалдык жактан колдоо жана 

социалдык кызмат көрсөтүү маселелерин актуалдаштыруу менен гана чектелбестен, 

бул процессти комплекстүү талдоону да талап кылат. Ушуга байланыштуу биз Кыргыз 

Республикасындагы улгайган жарандарга карата мамлекеттик саясаттын ченемдик-

укуктук негиздерин, улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөөнүн учурдагы 

абалын жана маселелерин изилдөөнү зарыл деп эсептейбиз.  

Изилдөө ыкмалары. Изилдөөнүн методологиялык негизин улгайган жарандарга 

карата мамлекеттик саясаттын жана улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөөнүн 

ар кандай өңүттөрүн изилдеген ата мекендик жана чет элдик окумуштуулардын 

эмгектери түздү. Изилдөөдө теориялык жалпылоо, статистикалык маалыматты талдоо 

ыкмалары колдонулган. Макалада Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук 

актылары, Улуттук статистикалык комитеттин материалдары, улгайган адамдардын 

абалы боюнча жүргүзүлгөн социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары кеңири 

пайдаланылды.  

Изилдөөнүн илимий жыйынтыктары. Кыргызстанда улгайган адамдарга 

социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүүгө жыл сайын көбүрөөк маани берилип, ал 

акчалай төлөмдөргө өтө зарыл кошумча катары каралып, бүткүл мамлекеттик 

социалдык камсыздоо тутумунун натыйжалуулугун олуттуу жогорулатат. 

Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун классификациясы боюнча 

улгайган адамдар категориясына 60 жаштан 74 жашка чейинкилер, кары-картаңдар 

категориясына 75 жаштан 90 жашка чейинкилер, ал эми 90 жаштан ашкан адамдар – 

узак жашагандар категориясына кирет.  

Ал эми Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык улгайган жарандарга 

карылыгы боюнча пенсиялык куракка жеткен, 63 жана андан жогору жаштагы 

эркектер, 58 жана андан жогору жаштагы аялдар кирет. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматтары 

боюнча, 2021-жылдын 1-январына карата Кыргызстанда 6 636,8 миң адам жашайт, 

алардын 549,8 миңи эмгекке жарамдуу жаштан жогору, бул калктын жалпы санынын 

8,3% түзөт [1] . 

Улгайган жарандарга карата мамлекеттик саясат улуттук мыйзамдарга ылайык 

жүзөгө ашырылат. Улгайган жарандардын укуктары Кыргыз Республикасынын 

Конституциясында, пенсиялык мыйзамдарда, согуштун, куралдуу күчтөрдүн жана 

тылдын ардагерлери жөнүндө, калкты социалдык жактан тейлөө жөнүндө, улгайган 

жарандар жөнүндө мыйзамдарда жана башка ченемдик-укуктук актыларда 

бекемделген. 

Улгайган жарандарга карата мамлекеттик саясат кыска мөөнөттүү, орто 

мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү улуттук жана аймактык программаларды иштеп чыгуу 
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жана ишке ашыруу аркылуу  улгайган жарандардын татыктуу жашоосу, өнүгүүсү жана 

өзүн-өзү ишке ашыруусу үчүн укуктук, социалдык-экономикалык шарттарды жана 

кепилдиктерди түзүүгө, алардын укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоого 

багытталган.  

Кыргыз Республикасында мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылып жаткан улгайган жарандарга карата 

мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттары болуп медициналык тейлөөнүн 

жана социалдык колдоо көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу саналат. 

2001-жылы кабыл алынган жана андан кийин бир катар орчундуу өзгөртүүлөр 

киргизилген “Калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы калкты социалдык жактан тейлөө тармагындагы укуктук 

жөнгө салуунун негиздерин аныктайт. Бул мыйзамга ылайык “социалдык жактан 

тейлөө” түшүнүгү жашоо-тиричиликтин оор кырдаалына кабылган жарандарга 

социалдык-укуктук кызматтарды көрсөтүү жана материалдык жактан жардам берүү, 

социалдык адаптациялоо жана реабилитациялоо боюнча социалдык кызматтардын 

ишин билдирет [2]. 

2011-жылы улгайган жарандардын толук кандуу жашоосуна, коомдун 

экономикалык жана саясий турмушуна катышуусуна, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын Конституциясына, эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган 

принциптерине жана Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык 

өздөрүнүн жарандык милдеттерин аткарууларына мүмкүндүк берүүчү жагымдуу 

жагдайларды түзүүгө багытталган мамлекеттик саясатты аныктаган “Улгайган 

жарандар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган [3].  

2019-жылы улгайган жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу максатында 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 30-августундагы № 442 токтому 

менен “2019-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында улгайган жарандардын жашоо 

сапатын жакшыртуу боюнча иш-чаралар Планы” бекитилип, төмөнкүдөй негизги төрт 

багыт боюнча чараларды ишке ашырууну камтыган [4]: 

1) Теңдик жана басмырлабоо. Улгайган жарандарга карата ырайымсыз мамилени 

жана зомбулукту болтурбоо боюнча чаралар. 

2) Ден соолукту бекемдөө жана ага кам көрүү, улгайган жарандардын сапаттуу 

медициналык кызматтарга ден соолукту сактоо системасын өркүндөтүү аркылуу 

жетүүсүн жогорулатуу жана активдүү узак жашоону илгерилетүү. 

3) Улгайган жарандардын жашоо циклинин бардык этаптарында байгерчиликти 

камсыздоо. Улгайган жарандардын арасында кедейликтин деңгээлин кыскартуу. 

4) Социалдык кызматтардын рыногун өнүктүрүү жана мамлекеттик эмес секторду 

колдоо формаларын кеңейтүү аркылуу улгайган жарандар үчүн мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо. 

Ошону менен катар, Кыргызстанда азыркы мезгилде карылардын укуктарын 

коргоо жана жашоо сапатын жакшыртуу боюнча кабыл алынган мыйзамдык иш-

аракеттерге карабастан, улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүнүн учурдагы 

практикасы кризистик абалда жана социалдык тейлөө системасын реформалоо боюнча 

конкреттүү чараларды көрүүнү талап кылат. 

Республикадагы улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөө мекемелерине: 

социалдык өнүктүрүүнүн аймактык башкармалыктары, социалдык тейлөө борборлору, 

стационардык социалдык мекемелер (геронтологиялык жана реабилитациялык 

борборлор), поликлиникалар, маданият жана спорт мекемелери (китепканалар, 

театрлар, клубдар) кирет. Өлкөдө жарандардын бул категориясы үчүн социалдык 

тейлөөнүн жайылтылган формалары болуп стационардык, стационардык эмес, жарым-

жартылай стационардык социалдык тейлөө мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү 

кызматтар, социалдык патронаж эсептелет. Аймактык социалдык өнүктүрүү 
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башкармалыктарынын, улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүнүн 

стационардык мекемелеринин иши азыркы учурда эң маанилүү экенин моюнга алуу 

керек. Калкты социалдык жактан тейлөөнүн натыйжалуулугу кызмат алуучулардын 

керектөөлөрүн канааттандырууга багытталууга тийиш. Улгайган адамдарды социалдык 

жактан тейлөө мекемелеринин учурдагы көйгөйлүү маселелери атайын даярдалган, 

аттестациядан өткөн адистердин же зарыл кесиптик көндүмдөрү бар кызматкерлердин 

жетишсиздиги, кесиптик компетенттүүлүктүн чектеринин так эместиги, кадрлардын 

квалификациясынын жетишсиздиги менен байланыштуу.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан 2015-жылдын 

сентябрынан 2016-жылдын апрель айына чейин жүргүзүлгөн «Кыргыз 

Республикасындагы улгайган адамдар» статистикалык изилдөөсү көрсөткөндөй, 

көпчүлүк улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөө мекемелеринде камкордукка 

алынгандарга социалдык кызмат көрсөтүүлөр, жардамдар жана колдоолор тектеш 

кесиптердин өкүлдөрү тарабынан көрсөтүлөт. Кыргызстандын бардык эле улгайган 

тургундары үйүндө кароо, стационардык жардам жана карылар үчүн күндүзгү 

борборлор сыяктуу социалдык кызматтардын түрлөрүн жакшы билишпейт. Ал эми 

Бишкек жана Ош шаарларынын жашоочулары ар кандай социалдык кызматтардан 

көбүрөөк кабардар болсо, облустардын (айрыкча Чүй облусунун) жашоочулары 

негизинен карылар жана майыптар үчүн интернаттардын бар экенин билишет, анткени 

Чүй облусунда жана Бишкек шаарында үч карылар үйү бар [5]. 

Социалдык мекемелердин ишмердүүлүгүнүн анча жогору эмес көрсөткүчтөрүнө 

төмөнкүдөй факторлор таасир этет: өздөрүнүн абалын жакшыртууга ишенимдин жана 

камкордукка алынгандардын (тейлөөчү персоналдын) өзүнө кызыгуусунун жоктугу; 

укуктук маалымдуулуктун жоктугу жана жарандардын бул категориясынын өз 

көйгөйлөрүн чечүүдө активдүүлүгүнүн төмөн пайызы, бирөөдөн көз карандылык 

позициясы; бир жактуу, айрым учурларда тейлөө персоналына ишенбөөчүлүк 

мамилеси, баарлашууда кыйынчылыктар (канааттанбагандык, айрым кардарлардын 

тейлөө персоналына психикалык басымы); пенсионерлер менен катар кызматчылардын 

дагы жашоо сапатына тышкы терс факторлордун таасири.  

Камкордукка алынгандардын өздөрүнүн активдүүлүгүнүн жетишсиздиги 

пенсионерлердин эс алуусун уюштуруу маселелерине кызматкерлердин көңүл 

буруусунун төмөндөшүнө шарт түзөт, ошондой эле,  же болбосо тескерисинче, 

социалдык тейлөө мекемелеринин кызматкерлеринин маданий-оюн-зоок иш-чараларды 

уюштурууга анчалык көңүл бурбагандыгы улгайган адамдардын дагы аларга 

катышууга кызыгуусунун төмөндөшүнө алып келет. 

Адистердин пикири боюнча, Кыргызстанда учурда үй-бүлөсү же жеке турак-жайы 

жок (туугандарыныкында жашаган жерин тез-тез алмаштырып турган) жалгыз бой 

пенсионерлерди (негизинен эркектер) жана  карылык акыл-эс оорусунан жапа чеккен 

улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөө өзгөчө кыйынчылык туудурат [6, 19-б]. 

Улгайган адамдардын көпчүлүгү эч кандай социалдык кызмат көрсөтүүлөргө 

муктаж эмес, стационардык жардам жана күндүзгү стационардык жардам 

тиешелүүлүгүнө жараша 4 пайыздан жана 6 пайыздан ашпаган карыларга талап 

кылынат, ал эми үйүндө кароого муктаждыктар жыл сайын өсүп, 80 жашка келгенде 

мындай кызмат көрсөтүүгө муктаж болгон улгайган адамдардын үлүшү 12,7 пайызды 

түзөт. Шаар тургундары социалдык жардамды көбүрөөк алышат, ал эми айыл 

тургундары дары-дармек, протез жана башка көмөкчү медициналык буюмдарга 

байланыштуу материалдык жардамды жана жардамды көбүрөөк колдонушат [5, 84-б]. 

Учурда Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү 

министрлигинин тутумунда 6 социалдык стационардык мекеме бар, аларда 700дөн 

ашык улгайган жарандар мамлекет тарабынан толук камсыздоого алынган. Жалгыз 

жашаган 5 миңден ашык улгайган жарандар үйүндө социалдык тейлөө боюнча бекер 
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социалдык кызматтарды акысыз алышат. Мамлекет тарабынан социалдык кызматтар 

бекер көрсөтүлүп жатканына карабастан, кээ бир улгайган адамдар сурамжылоо 

учурунда мамлекеттик органдардын, өкмөттүк эмес уюмдардын жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн акы төлөнүүчү кызматтарды 

алышкандыгын айтышкан [5]. 

Белгилей кетсек, кыргызстандык улгайган адамдарга коомчулук тарабынан, анын 

ичинде эл аралык коомдук уюмдары тарабынан  белгилүү деңгээлде социалдык 

жардамдар дайыма көрсөтүлүп турат. Эл аралык жана жергиликтүү кайрымдуулук 

фонддору жана уюмдар калктын муктаж катмарына гуманитардык жардам берип 

турушат жана анын белгилүү бир бөлүгү кары-картаңдарга туура келет. Социалдык 

жана гуманитардык жардамды, эреже катары, көп балалуу жана бир нече муундан 

турган аз камсыз болгон жана аярлуу үй-бүлөлөр алышат. 

Кыргызстанда COVID-19 пандемиясынын шарттарында “HelpAge International”, 

“Карылар үчүн ресурстук борбор”, “BabushkaEdoption” коомдук фонду жана “АДРА 

Кыргызстан” сыяктуу бейөкмөт уюмдары Швейцария элчилигинин каржылык колдоосу 

менен Кыргызстандагы эң аярлуу улгайган адамдарды колдоо боюнча долбоорлорду 

ишке ашыра башташкан.  

 “Кыргызстандагы улгайган адамдарга, анын ичинде ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген улгайган адамдарга гуманитардык кызматтарды көрсөтүү 

жана алдын алуу чаралары аркылуу COVID-19 эпидемиясынын өзгөчө кырдаалына 

жооп кайтарууну күчөтүү” долбоору 2020-жылдын 15-июлунан 15-декабрына чейин 

созулган. Өнөктөш уюмдар COVID-19 эпидемиясынын шарттарында гуманитардык 

кызматтарды көрсөтүү жана алдын алуу чаралары аркылуу республикадагы улгайган 

адамдардын, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген улгайган 

адамдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону жана алардын 

муктаждыктарын канааттандырууну негизги максат кылышкан. Долбоордун түздөн-түз 

бенефициарлары каржылык жана психологиялык колдоо алган 3060 аярлуу улгайган 

адамдар болгон [7]. 

Дээрлик 30 жылдан бери «Карылар үчүн ресурстук борбор» коомдук уюму 

Кыргызстандын улгайган калкын социалдык жактан колдоо жана коргоо жаатында 

республиканын улгайган калкынын көйгөйлөрүн чечүүгө комплекстүү мамиле жасап 

жана социалдык, экономикалык, укуктук, билим берүү, маалыматтык, тармактык, 

экологиялык, миграция багыттары боюнча иш-аракеттерди жүргүзүп келет. Уюмдун 

ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын бардык аймактарын камтыйт. 

2008-жылдын 7-майында «Карылар үчүн ресурстук борбор» коомдук уюмунун 

демилгеси менен Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында “Карылар үчүн күндүзү 

туруучу Борбору” түзүлгөн. Бул борборду түзүүнүн негизги максаты - улгайган 

адамдардын ден соолугун чыңдоо жана активдүү узак өмүрүн узартуу боюнча 

комплекстүү мамилени иштеп чыгуу болгон. Борбордо күн сайын 20 карыяга жардам 

көрсөтүлүп, 62 карыяга патронаждык колдоо көрсөтүлөт, бул жардамдар өз ичине 

медициналык кароону, юристтин жана психологдун кеңешин, азык-түлүк пакеттерин, 

гуманитардык жардамды камтыйт.  

Борбордун кызматкерлеринин күнүмдүк жана маанилүү милдетине ар тараптуу 

социалдык, тиричилик, юридикалык жана психологиялык жардам көрсөтүү, ысык 

тамак уюштуруу, улгайган адамдарга гериатриялык жана патронаждык жардам 

көрсөтүү системасын өнүктүрүү, өз алдынчалыктын жана өз алдынча иш менен камсыз 

кылуунун формаларын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, улгайган адамдар үчүн 

үйрөтүүчү окуу иш-чараларын өткөрүү, негизги социалдык тейлөө кызматтарынын 

жеткиликтүүлүгү жана алар менен камсыз кылуу боюнча укуктар жана маселелер 

жөнүндө маалымдоо аркылуу Балыкчы шаарындагы улуу муундун сергек жашоо 

образын сактоосуна камкордук көрүү кирет. Социалдык, укуктук, психологиялык, 
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патронаждык, гериатриялык кызматтарды көрсөтүүдө квалификациялуу врач-

геронтолог, патронаждык медайым, инструктор-физиотерапевт, психолог жана юрист 

жана башка кызматкерлер иштешет [8]. 

Корутунду. Макаланы жыйынтыктап жатып, азыркы мезгилдеги кыргызстандык 

коомчулуктун айырмаланган өзгөчөлүгү катары улгайган жарандардын басымдуу 

бөлүгүнө карата мамлекеттин позициясын чагылдырган социалдык саясаттын жетиле 

электигин айта кетсек болот. Улгайган адамдарга карата мамлекеттик саясатты 

өнүктүрүү темпи учурда улгайган адамдардын жашоо деңгээлинин төмөндөшүнүн 

темпинен артта калууда. 

Улгайган адамдардын социалдык абалын жакшыртуу үчүн коомдук өнүгүүнүн 

азыркы этабына дал келген геронтологиялык багытты иштеп чыгуунун негизинде 

мамлекеттик социалдык саясатта алардын кызыкчылыктарынын артыкчылыктуулугун 

күчөтүү зарыл. Улуу муундун социалдык абалын жана аларды социалдык жактан 

тейлөөнү жакшыртуу маселелери мамлекеттик бийлик органдарынын ишинин эң 

маанилүү багыттарынын бири болууга тийиш.  

Кыргызстанда натыйжалуу социалдык саясатты ишке ашыруунун олуттуу негизи 

болуп социалдык кызматтардын рыногун өнүктүрүү жана мамлекеттик эмес секторду 

колдоо формаларын кеңейтүү аркылуу улгайган жарандар үчүн мамлекеттик жана 

жергиликтүү кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо саналат. Мындай шартта 

улгайган адамдарга карата сунуш кылынган чаралар ачык-айкын максатка багытталып, 

ишке ашырылып жаткан чаралардын коомдук натыйжалуулугу жогорулайт. Ушуга 

байланыштуу улуу муунга карата социалдык саясатты ишке ашыруунун инновациялык 

формаларын, ыкмаларын жана технологияларын иштеп чыгуу жана киргизүү өзгөчө 

мааниге ээ болот.  

Активдүү узак жашоо мезгилин узартууга көмөк көрсөткөн медицинанын 

заманбап багыттары катары геронтологиянын жана гериатриянын потенциалын жана 

жетишкендиктерин жайылтуу, улгайган жарандардын көйгөйлөрүн чечүүгө жарандык 

коомдун көңүлүн буруу үчүн багытталган маалыматтык-билим берүү ишин жүзөгө 

ашыруу зарыл. Улгайган адамдарды социалдык жактан тейлөө багытында максаттуу 

жана ырааттуу жүргүзүлгөн мамлекеттик саясат улгайган адамдардын материалдык 

абалын гана эмес, алардын коомдогу социалдык бакубаттуулугун да жакшыртууга 

жардам берет.  
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