
6-тиркеме

Мыйзам долбоорунун иштелип чыгышынын, кабыл алуусунун жана ишке киргизууеунун
экономикалык талдоосу

1) Мыйзам чыгаруу процессинин чыгымдары
Мыйзам долбоорунун мыйзам чыгаруу процессин еткерууге мамлекеттик органдардын 

чыгымдарынын этаптары 1-суретте келтирилди.
2-схема. Мыйзам долбоорун кабыл алуу боюнча мыйзам чыгаруу процессинин этаптары

> КР ЖК комитеттеринин 
экспертизасы

>  КР ЖК комитетинин 
жыйыны (Депутаттар, 
мин-тер жана ведом-лор, 
эл аралык уюм-дын 
эксперттери, вЭУ)

>  ЖК сессиянсында 
Мыйзамды угуу 
(Депутаттар, мин-тер 
жана ведом-лор, эл аралык 
уюм-дын эксперттери, 
вЭУ)

Мыйзам чыгаруу 
процессинин чыгымдары

- а

I. Мыйзамдын долбоорун 
иштеп чыгуу, киргизуу

II. Мыйзамды киргизуу, 
кабыл алуу

1) Демилгечи -  КР ЖК
депутаты

2) Жумушчу топ
3) Коомдук талкуу
4) Мыйзамды

макулдашуу
5) КР 0кметунун

Аппаратынын
экспертизасы

у
Г \

т г
III. Мыйзамды кабыл 

алуу О

1) КР Президентинин 
Аппаратынын 
экспертизасы;
2) КР Президентинин 
кол коюшу

II. Жооптуу органдар/женге 
салуучулар мыйзамды 
коштоосу, аткаруусу 
жана контролдоосу = >

■У КР Салаламаттык сактоо мин 
(координация, кеземел)

У КР ИИМ (кеземел)
У КР МСК (кеземел)
У КР МБК (кеземел)
У К Р0 караштуу ЭКМК 

(кеземел)
У К Р0 караштуу Этностор 

агенттиги
У К Р0 караштуу Монополияга 

каршы кызмат 
У КР 0кмету 
У КР Жогорку Кецеши 

(кеземел)

11-табл. “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектееден жана айлана- 
чейредегу тамеки тYTYHYHYн (аэрозолдун) таасиринен коргоо женунде” КР Мыйзамынын долбоорун 
жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Жарнама женунде” КР мыйзамы, 
Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер женунде Кодекси, Кыргыз Республикасынын 
бузуулар женунде Кодекси) езгертуулерду киргизуу женунде” КР Мыйзамынын долборун кабыл 
алуу боюнча мыйзам чыгаруу процессинин чыгымдары

Процесс Адам
саны

Эмгек
акы
(ай)

Ставк
а

(кунуг
е)

Кунуге
иш

убактысы
нын%

Натыйжа 
да 1

адам/кун,
сом

Кетирген
кундердун

саны

Чыгымда
р

бардыгы
(сом)

Мыйзамдын долбоорун иштеп чыгуу
Жумушчу топтун 

терагасы
1 22000 1000 25% 250-00 90 22500-00

Комиссиянын мучелеру 4 13200 600 25% 150-00 60 36000-00
Мыйзамды 

министрликтер жана 
ведомстволор менен 

макулдашуу

18 13200 600 25% 150-00 7 18900-00
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11 -таблицанын уландысы

КР 0кметунун 
Аппаратынын 
экспертизасы

4 22000 1000 10% 100-00 14 5600-00

Офистик чыгымдар 
(байланыш, кагаз ж.б.) 7000-00

Мыйзамдын долбоорун иштеп чыгууга бардыгы 90000-00
Мыйзамдын долбоорун киргиз^И ________________________________________________________
ЖК профилдуу 
комитетинин эксперти

1 22000 1000 25% 250-00 22 22500-00

Мыйзамдын долбоорун 
(МД) комитеттин 
жыйынына даярдоо

4 22000 1000 25% 250-00 1 1000-00

Депуттар тарабынан 
МД биринчи окулушу

120 44000 2000 10% 200-00 1 24000-00

Мыйзамдын долбоорун 
толуктап иштеп чыгуу

4 22000 1000 25% 250-00 5 5000-00

Депутаттар тарабынан 
МД экинчи окулушу 120 44000 2000 5% 100-00 1 12000-00
Депутаттар тарабынан 
МД учунчу окулушу 120 44000 2000 3% 60-00 1 7200-00
Офистик чыгымдар 
(байланыш, кагаз ж.б.) 24300-00
Мыйзамдын долбоорун киргизууге, кароого жана кабыл алууга бардыгы болуп L20000-00

Натыйжада чыгымдар: 210 000-00

Ошентип, мыйзамдын долбоорун иштеп чыгууга, киргизууге, кароого жана кабыл алууга 
бардыгы болуп акчалай алганда мыйзам чыгаруу процессине болгон чыгымдар (1-табл.) 
болжолу менен 210000 сомду тузет.

2) Мыйзамдын ченемдерин аткарууну контролдоо
Кечме текшеруулерду айына 4 жолу уюштурууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

кеземелдеечу орган бир айда теменкудей чыгымдарды кетирет:

Иштердин аталышы
Саатардын

саны
Адам

дардын
саны

Айына адам- 
сааттын 

саны*

Иштердин 
наркы, сом

1. Айына минимум 4 жолу 
узгултуксуз рейддерди 
еткеруу (ОАжМСЭКД, ИИМ, 
Мэрия, МСК, Монополияга 
каршы кызмат)

6х4р=24 5 120 12000-00

2. Текшеруу жыйынтыгынын 
протоколун тариздее 2х4р=8 1 8 800-00

3. Уюм жана анын иши 
женунде анкетаны тариздее 4х4р=16 1 16 1600-00

4. Каттоо журналдарын 
жургузуу 2х4=8 1 8 800-00

Транспорт, кецсе товарлары 1100х4 раза в месяц 4400-00
БАРДЫГЫ: 152 19600-00
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_ . Орточо.эмгек.акы*- 1 адам-сааттын наркы = = 100 сом
айынамш.сааттардынсаны

Текшеруулердун туз чыгымдары = айына 19600 сомду тузет

Кыйыр чыгымдар (Кз) = Зср * nt/t
Зср- маморган боюнча орточо эмгек акы, 
nt-бир текшерYYгв кетирген сааттардын саны, 
t-айына иш сааттардын саны;

1. Маморган боюнча айына орточо эмгек акы 13200 сом
2. Текшерууге кетирген иш сааттардын саны айына теменкуну 

тузет
24 саат

3. Айына иш сааттардын саны 160

Натыйжада, кыйыр чыгымдар: 13200*24:160= 1980 сом

Ошентип, айына мамлекеттик органдын чыгымдары (Зг) теменкуну тузет:

Зг = маморгандын туз чыгымдары (Пзг) + маморгандын кыйыр чыгымдары (Кзг)
= 19600 + 1980 = 21580 сом.

3) Мамлекеттин (экономиканын) пайдасы

ИЭО менен байланыштуу Кыргызстандын экономикасы учун экономикалык учурдагы 
кесепеттери жылына 17,1 млрд. (17120 млн.) сомду тузет64, бул елкенун жылдык ИДПнын 
3,9% эквиваленттуу.

Мамлекеттин пайдасы менен толугураак ДССУ изилдеелерунун далилдуу 
маалыматтарында таанышса болот1, ал “Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын алдын 
алуу жана алар менен курешуу% инвестициялоо пайдасына аргументтер” китебинде 2017- 
жылы жарыяланган жана 2-4-тиркемесинде, тамеки заттарына акциздик салыкты кетеруу 
маселеси боюнча ДБ65 (6-2-тиркеме).

Мыйзамды ишке 
киргизууден 
кийинки мезгил

Тамеки керектее менен 
чакырылган ИЭО азаюу 

пайызы, %

Экономикалык натыйжасы 
(унемдее), млн. сом

1 жыл 0,5% га азаюу 17120*0,005 = 85,6 млн. сом

5 жыл 2,5%га азаюу 17120*0,025 = 428 млн. сом

10 жыл 5% га азаюу 17120 * 0,05 = 856 млн. сом

20 жыл 10%га азаюу 17120 * 0,1 = 1712 млн. сом

Таблицадан керунуп тургандай, мыйзамды кабыл алуудан жана ишке киргизууден кийин 
минимумдук экономикалык натыйжа 1 жылда 85,6 млн. сомдон 20 жылда 1,712 млрд. сомго 
чейин жетет.

64http://www.euro,who.int/ data/assets/pdf file/0006/349683/BizzCase-KGZ-Eng-web.pdf?ua= 1
65http://documents.worldbank.org/curated/en/301241525698879477/pdf/125988-REVISED- 
WB GKyrgyzT obaccoT axationweb .pdf
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4) вндуруучулердун жана ишкерлердин (продукцияны сатуучулардын) 
чыгымдары

Кыргыз Республикасында тамеки ендуруучулер жок, «Реемтсма Кыргызстан» ААК
2014-жылдын июлунда расмий жабылган, ошентип ендуруучулердун чыгымдары да болбойт.

Кыргызстанга езунун товарын алып келген тамеки заттарынын ата мекендик жана/же 
чет елкелук ендуруучулерунун туз жана туз эмес чыгымдарын талдоосу 9-2-тиркемесинде 
берилген.

Ишкерлердин (продукцияны сатуучулардын) чыгымдарын санап чыгууга мумкун эмес, 
анткени тамеки заттарын сатуунун келемун эсептее методикасы жок. Чыгымдарды аныктоо 
учун узак меенеттуу жана кымбат баалуу байкоо жYргYЗYY керек.

Бирок соода кылган жерде тамеки жарнамасынын жана тамеки заттарын жайып сатууга 
тыюу салууну киргизууден ишкерлердин (продукцияны сатуучулардын) чыгымдарын баалоо 
жYргYЗYлген, бул тууралуу 4-7-тиркемесинде берилген.

Тамеки тарткан адамдар кетирген чыгымдарга бизнеске байланыштуу чыгымдар да 
кирет: тамекини активдуу да, пассивдуу да тартуучулар кеп жана узак ооруйт, тамеки 
тарткандардын эмгек ендурумдуулугу тамеки тартпагандарга караганда темен.

5) Ишкерлердин пайдасы

Ишкерлердин пайдасын санап чыгууга мумкун эмес.

Ошого карабай, жарандарды тамекини керектеенун кесепеттеринен жана тамеки 
тутунунун зыяндуу таасиринен жана аны керектееден коргоо боюнча мыйзамдык актыларды 
аткарууда легалдуу ишкерлер учун теменкудей артыкчылыктарды белуп чыгарса болот:

- тамеки заттарынын рыногун женге салуу боюнча мыйзамдык актыларды жакшыртуу;
- тамеки заттарын мыйзамсыз сатууну кыскартуу;
- насвайды ж.б. даярдоого жана сатууга санитардык-гигиеналык жана техникалык 

контролдоо.
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