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1 ПРОБЛЕМАЛАР ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК КИЙЛИГИШУУ Y4YH НЕГИЗД00
1.1 1-проблема. Тамекинин зыяндыгы -  тамекиге кез карандылык (ТК)
1.2 2-проблема. Насвайды (чегилбеген же тутунсуз тамеки заттарын) керектеенун 

кесепеттери
1.3 3-проблема. Тамекини (тамеки аралашмасын) суутутуктер (кальян) аркылуу 

керектеенун кесепеттери.
1.4 4-проблема. Никотин жеткируунун электрондук системаларын колдонуунун 

кесепеттери .
1.5 5-проблема. Тамеки заттарын сатууну жарнамалоо, илгерилетуу жана анын 

демеерчулугу. Тамеки ендуруучулерунун жана алардын дистрибьюторлорунун 
социалдык-корпоративдик жоопкерчилиги. Соода-сатык жерлеринде тамеки 
заттарын жайып сатуу (кергезмелее, демонстрациялоо)

1.6 6-проблема. Тамеки заттарынын тацгагы -  жарнамалоо учуй каражаты жана жери, 
тамеки заттарынын тигил же бул маркасынын имиджинин ажырагыс элементи.

1.7 7-проблема. Тамеки тартпаган адамдардын ден соолугуна айланадагы абада тамеки 
тутунунун таасиринин кесепеттери.

2 МАМЛЕКЕТТИК Ж0НГ0 САЛУУНУН ВАРИАНТТАРЫ
2.1 №1 женге салуу варианты: Бардыгын ошол бойдон калтыруу .
2.2 №2 женге салуу варианты: "Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден 

соолугун тамекини керектеенун кесепеттеринен жана айланадагы тамеки тутунунун 
(аэрозолдун) таасиринен коргоо женунде Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
жацы редакциясын кабыл алуу.

2.2.1 Женге салуунун ыкмалары
2.2.2 Женге салуучу таасири.
2.2.3 Ишке ашыруунун тобокелдиктери
2.2.4 Экономикалык, укуктук, коррупцияга карты талдоо жана атаандаштыкка 

таасирин талдоо
2.2.5 Коомдук талкуулардын жыйынтыктары

3 с у н у ш т а л у у ч у  женге с а л у у
4 ТИРКЕМЕЛЕР (Т)

Т-1 Маселелердин дарагы
Т-1-1 Маселелердин дарагы 1. Табл. 1. Никотинди жеткируунун электрондук 

системаларын кошуу менен тамекинин, тамеки буюмдарынын, тамеки тутунунун 
курамы .

Т-1-2 Маселелердин дарагы 2. Схема 1. Активдуу жана пассивдуу тамеки тарткан 
адамдын ден соолугуна никотиндин туз таасири 

Т-1-3 Маселелердин дарагы 3. Табл. 2. Тамекинин, тамеки буюмдарынын, тамеки
тутунунун химиялык токсиндуу канцерогендуу, радиоактивдуу бирикмелери.......

Т-2 Кыргыз Республикасындагы елумдердун жана майыптыктын децгээлин 
баалоо

Т-2-1 Тамеки заттарын керектее менен шартталган Кыргыз Республикасындагы 
елумдердун децгээлин баалоо

Т-2-2 Оорулардын негизги турлеру боюнча алгачкы майыптыктын децгээлин баалоо, 
Кыргыз Республикасы, 2013-2017-ж.ж

Т-2-3 Тамеки тартууга байланыштуу ерттен болгон елумдерду баалоо 
Т-3 Кыргыз Республикасынын калкынын арасында тамеки заттарын 

керектеенун децгээлин баалоо.



МАЗМУНУ (уландысы)
Т-4 Бишкек шаарындагы соода туйундерунде тамеки заттарынынын 

жайгаштыруусунун жана сатуусунун баалоосу.
Т-4-1 Соода туйундерундегу жарнама акцияларынын ачык мисалдары
Т-4-2 Бишкек жана Ош шаарларындагы мектептердин жанында тамекинин сатылышын, 

жарнамасын жана илгерилетуусун баалоо, 2017-жылдын декабры
Т-4-3 Бишкек ш. супер- жана гипермаркеттеринде сигареттердин жайгаштыруусу жана 

сатуусу
Т-4-4 Соода аянты бар стационардык дукендерде, павильондордо жана белмесунун 

ичинде соода аянты жок киосктордо сигареттерди жайгаштыруусу жана 
сатуусу.

Т-4-5 Кечеде саткандарда жана дуц соода жерлеринде сигаретти жайгаштырууну жана 
сатууну баалоо.

Т-4-6 Бишкек ш. супер-, гипермаркеттеринде Winston сигаретинин чоц пачкасынын 
мисалында сатууну илгерилетуунун жана жарнаманын салыштырмалуу талдоосу.

Т-4-7 Кичинекей киосктон баштап супер-, гипермаркеттерге окшогон соода жерлеринде 
сигареттерди жайгаштырууга тыюу салынган учурда соода туйундеру бар 
ишкерлердин чыгымдарын баалоо

Т-4-8 Бишкек ш. коомдук тамактануу белмелерунде абанын сапатын изилдее (AQM), 
2017-жылдын декабры .

Т-5 Эл аралык тажрыйба
Т-5-1 Чегилбеген (тутунсуз) тамеки заттарын женге салуу боюнча эл аралык тажрыйба.
Т-5-2 Тамеки заттарынын жарнамасын, демеерчулугун, сатылышын илгерилетууге 

жана тамеки заттарын саткан жерлерде сигареттерди жайып сатууга тыюу 
салуунун эл аралык тажрыйбасы.

Т-5-3 Сигареттердин пачкаларында чоц елчемдегу (пачка устунун 50% ашык) 
эскертуулерду жана женекей тацгакты киргизуунун эл аралык тажрыйбасы.

Т-5-4 Эл аралык тажрыйба. Женекей тацгакты киргизуунун женге салуучу таасирин 
баалоо.

Т-5-5 Коомчулукту тамеки тутунунун таасиринен коргоонун натыйжалуу ыкмасы 
катары коомдук жерлерде жана жумуш орундарда тамеки тартууга толук тыюу 
салуунун эл аралык тажрыйбасы

Т-5-6 "Жарандардын ден соолугун айланадагы тамеки тутунунун таасиринен жана 
тамеки керектеенун кесепеттеринен коргоо женунде №15-ФЗ Россия 
Федерациясынын Федералдык Мыйзамын ишке киргизуу тажрыйбасы.

Т-5-7 Украинада тамекиге каршы курешуу боюнча мыйзамдык чараларды киргизуу 
тажрыйбасы

Т-6 Экономикалык талдоо
Т-6-1 Мыйзам долбоорунун иштелип чыгышынын, кабыл алуусунун жана ишке 

киргизуусунун экономикалык талдоосу.
Т-6-2 Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу жана алар менен 

курешуунун экономикалык натыйжалуулугун ДССУ тарабынан баалоо: 
Инвестициялоонун пайдасына аргументтер.

Т-6-3 Кыргыз Республикасында тамекиге бааларды жогорулатуунун натыйжалуулугун 
экономикалык талдоосу. Дуйнелук Банктын отчетунун кыскартылган варианты....

Т-6-4 Ден соолукка жана финансылык бейпилдикке тамеки салыгын жогорулатуунун 
натыйжалуулугун баалоонун дарагы.

Т-7 Укуктук талдоо
Т-8 Коррупцияга каршы талдоо
Т-9 Атаандаштыкка таасирин талдоо

Т-9-1 Кыргыз Республикасындагы тамеки заттарынын рыногун талдоо
Т-9-2 Кыргызстанга езунун товарын алып келген тамеки заттарынын ата мекендик 

жана/же чет елкелук ендуруучулерунун туз жана туз эмес чыгымдарын талдоо. 
Тамеки заттарын керектеенун кесепеттеринен жарандардын саламаттыгын сактоо 
боюнча чараларды жакшыртууга чегеруулердун болжолдуу елчемун эсептее.

Т-9-3 2018ж. 16 октябрындагы секторлор аралык официалдык тилде еткен коомдук
талкулоонун Чечими (орусча)


