
ТАМЕКИ ТАРТУУНУ ТАШТОО БОЮНЧА СТРАТЕГИЯ
эки башкы ыкмадан турат:

1. Популяциялык -  тамеки тартууну таштоого мотивацияны тузуу жана 
кучетуу учун калктын кецири катмарына багытталат.

2. Жекече (топтук) -  жекече децгээлде мотивацияны тузууге жана мотива- 
цияланган керекгеечулерге тамеки таштоого жардам берууге багытталат.

Калктын кецири чвйрвсунв багытталган ыкмалар
1) Тамеки буюмдарына салыкты 10%га кетаруу тамеки буюмдардын жет- 

киликтуу болбой калгандыктан тамеки тарткандардын саны 8%га азаят. Та
меки буюмдарына акциздик салыктын елчемун жогорулатуу, алардын 
экономикалык жеткиликтуулугун туруктуу азайтууну камсыз кылуу мак- 
сатында тамеки буюмдарына баалардын осушу кирешелердин есушунен 
жана инфляциянын орточо есушунен жогору болууга тийиш44.
ДССУ ТКАК 6-беренесин жузеге ашыруунун жетекчи принциптери тамеки 
буюмдарына салыктын жана бааларынын кетерулушуне жооп катары керек- 
теечулерду ошол эле категориядагы арзан буюмдарга же тамеки буюмдары- 
нын арзан категориясына етуу стимулдарын минимумга жеткирип, салык сис- 
темасын тузууну сунуштайт.

Барды к тамеки буюмдарына салыштырмалуу, езгече ордун 
толтуруу тобокелдиги болгон учурда, салык салынышы керек

Чет елкелердун (ошондой эле Кыргызстандын да) тажрыйбасы керсеткендей, 
акциздик салыктын елчему жана андан кийин чекене баасы кетерулгенде, ке- 
ректеечулердун 1/3 белугу арзан тамекилерге жана/же башка арзан тамеки 
буюмдарына етушет. Бул тууралуу ачык мисал айтып турат:

• еспурум окуучулардын (балдардын да, кыздардын да) арасында таме
ки тартуунун децгээли 2004 жана 2008-жылдарга Караганда 2014-жылы 2 
эсеге темендеду,

• 13-15 жаштагы кыз окуучулардын арасында насвай атуу 3 эсеге, балдар 
арасында 2,5 эсеге кебейду.
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2) айланадагы тамекинин тутунунвн ден соолукту коргоо бар- 
дык коомдук жана жумуш белмелерде, ошондой эле калкка кызмат керсеткен 
ачык коомдук жерлерде тамеки тартууга толук тыюу салуу популяциялык дец- 
гээлде 5%дан 10%га чейин тамеки таштоого алып келет;

3) тамекинин туз жана кыйыр жарнамасына, тамеки буюмдарын 
сатууга жана тамеки индустриясынын демверчулугунв толук тыюу 
салуу тамеки тартуунун социалдык жагымдуулугун азайтып, тамеки буюмда
рын, езгече жаштар арасында керектеену азайтууга кемектешет;

4) тамеки тартууну таштоого багытталган калкты маалым- 
доожана билимин жогорулатуу, езгече жалпыга маалымдоо каражаттары 
жана башка коммуникация каналдары аркылуу популяциялык децгээлде та
меки керектеену токготуунун башкы ыкмаларынын бири болуп саналат.

Тамеки тартууну токтотуу боюнча адистердин жардам 
керсетуусуне багытталган жеке ыкма

Кадрларды узгултуксуз жана интенсивдуу даярдоо жакшы жыйынтыктарга же- 
тишуу учун жеке да, популяциялык да децгээлде тамеки керектеену токтотуу 
боюнча стратегияда негизги чара болуп эсептелет.
©лкенун потенциалын тузуу ете маанилуу, мисалы, тамеки тартууну таштоо 
боюнча акысыз телефон аркылуу жардам линиясы, тамекиге кез каранды бо- 
лууну медикаментоздук дарылоо жана журум-турумдук колдоо керсетуу учун 
адистештирилген кызмат. Ошондой эле саламаттык сактоонун жана билим 
беруунун баштапкы децгээлинде (жалпы билим беруу мекгептеринде) кыска- 
ча консультациялар пландуу турде жана дайыма еткерулууге тийиш.
Кеп елкелердун тажрыйбасы жана ДССУ маалыматы комплекстуу чараларды 
керуу улуттук децгээлде калк арасында тамеки тартуунун децгээлин натыйжа- 
луу темендеткенун керсетуп турат.
8-табл. Тамеки тартууну таштоо боюнча чаралардын натыйжалуулугу- 
нун керсеткучтеру

Тамекиге каршы курешуу боюнча негизги чаралар Темендее децгээли
Тамеки буюмдарына салыктарды 10%га жогорулатуу тамеки 
тартуунун децгээлин темендетууге алып келет 8%га чейин

Пассивдуу тамеки тартууга кабылууну темендетуу 5%дан 10%га чейин
ЖМК аркылуу маалыматтык енекеттукгер, сынактар, 
популяциялык децгээлдеги акциялар

Катышуучулар 
арасында 20%-25%

Жарнаманы жана тамеки буюмдарын сатууга туртку берууге 
толук тыюу салуу 4%дан 10%га чейин

Телефон аркылуу акысыз консультация жана журум-турумдук 
колдоо 5%дан 10%га чейин

Дарыгерлердин узгултуксуз кыскача консультациялары 5% популяциялык 
децгээлде

Медикаментоздук дарылоо журум-турумдук колдоо менен Бейтаптар арасында 
50% ашык
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