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2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн ишке ашыруусунун жүрүшү жөнүндө маалымат тууралуу 

 

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри  

Ж.К. Оторбаевдин сүйлөгөн сөзүн угуп, пикир алмашып, төмөнкүдөй чечим 

кабыл алды: 

 

1. 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматы көңүлгө алынсын. 

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Кыргыз Республикасынын 

интеграциялык процесстерге катышуусун эске алуу менен: 

- тышкы экономикалык жагдайлардын өзгөрүү шартында өлкөнүн 

экономикасын өнүктүрүүнүн туруктуулугунун сакталышын камсыз кылсын 

жана интеграциялык процесстерден келип чыгуучу тобокелдиктерди азайтсын; 

- Кыргыз Республикасынын интеграциялык процесстерге катышуусун 

камсыз кылуучу ченемдик укуктук актылардын пакетин даярдасын жана 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна жөнөтсүн; 

- Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү стратегиясын 

иштеп чыгуу боюнча ишти уюштурсун; 

- интеграциялык биригүүгө кирүүнү эске алуу менен Кыргыз 

Республикасын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жөнүндө 

болжолду даярдасын, 2017-жылдагы индикаторлордун максаттуу маанилерин 

аныктасын; 

- бардык мамлекеттик органдардын каржыланышын 2013-2017-жылдар 

мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук 

стратегиясынын артыкчылыктарына ылайык программалык бюджеттөө 

принциптерине өткөрүүнү тездетсин; 

- интеграциялык биригүүгө кирүүнү эске алуу менен Кыргыз 

Республикасын социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү жөнүндө 



болжолду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен бирдикте 

даярдасын, 2015-жылдагы макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн жана 

индикаторлордун максаттуу маанилерин аныктасын; 

- 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын долбоорлорун ишке ашыруу үчүн 

инвестициялык ресурстардын толук өздөштүрүлүшүн жана эл аралык деңгээлде 

тартылышын камсыз кылсын. 

3. Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 

катчылыгы 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын максаттарына жетишүү жана 

милдеттерин аткаруу боюнча маалыматты жана тышкы экономикалык 

жагдайлардын өзгөрүү шартында Кыргыз Республикасын социалдык-

экономикалык жактан өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн болжолун жана өлкөнүн интеграциялык процесстерге катышуусун 

эске алуу менен аны андан ары ишке ашыруунун сценарийин даярдасын. 

4. 2015-жылдын биринчи кварталында 2013-2017-жылдар мезгилине 

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын жана 

ушул чечимдин 2-пунктунун ишке ашырылышы жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматы угулсун. 

5. 2015-жылдын биринчи кварталында ушул чечимдин 3-пункту боюнча 

Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин 

катчылыгынын маалыматы угулсун. 

6. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын 

Президентинин Аппаратына жүктөлсүн. 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Президенти                        А.Ш. Атамбаев 


