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2022-жылы Кыргыз Республикасында эл 
жана турак жай фондун каттоо

 2022-жылдын 25-мартынан 3-апрелине чейинки мезгилде бүткүл өлкө
боюнча бир убакта өткөрүлөт;

 Республиканын айрым аймактарында 2022-жылдын 23-апрелинен 
2-майына чейин өткөрүлөт;

 жашап турууга уруксаттын бар экендигине жана анын мүнөзүнө
(туруктуу же убактылуу), ошондой эле тигил же бул жайда турак жай
аянтына болгон укугуна карабастан жүргүзүлөт;

 эч кандай документтерди көрсөтпөстөн.
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Выступающий
Заметки для презентации
2021 жылы 22 октярында  Министирлер кабинетинен токтомго кол коюлду-Улутстаткомго 2022 жылы 25 марттан тарта 3 апрельге чеин эл жана турак жай фонду откорулсун. Тоолу аймактарда  23 апрельден баштап 2 майда откорулсун22 октября 2021 года Кабинетом Министров было подписано Постановление за № 228.Нацстаткому провести в период 25 марта по 3 апреля  Перепись  населения и жилищного фонда в 2022 году на территории республики А в отдаленных районах с 23 апреля по 2 мая 2022 года.



2022-жылдагы Кыргыз Республикасынын эл жана турак жай фондун каттоонун 
өзгөчөлүктөрү.

ЕАЭБ жана КМШ мүчө мамлекеттериндеги
эмгек миграциясы боюнча моделдик суроолор
блогу

Туруктуу өнүктүрүү максатынын (ТӨМ) 
индикатору – күн батареясынын панелдеринин
түзүлүшүндө болушу,биогаз, уюлдук байланыш, 
интернет, компьютер, майыптыгы боюнча
суроолорду киргизүү

Маалымат базасын даярдоо
мезгилинде ГАЗР административдик
маалыматтарын колдонуу (дарек
реестри, кыймылсыз мүлк реестри
жана ГИС) 3

Электрондук формат



Кыргыз Республикасынын 2022-жылдагы Эл жана турак жай фондун каттоого суроолор.
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Форма 1 «Каттоо
барагы– Эл каттоого
турган адамдардын

тизмеси»

Форма 2 «Каттоо барагы–
Калк»

Форма 3 «Каттоо
барагы– турак жай

фонду»

Форма 4«Каттоо 
барагыт – Мурдагы үй-
бүлө мүчөлөрү учурда
чет өлкөдө жашайт»

Форма 5 «Каттоо барагы– Кыргыз 
Республикасынын аймагында

убактылуу болуу (жашоо), жамааттык
турак жай мекемесинде болуу ж.б..»

- имараттын дарек
бөлүгү

-демографиялык көрсөткүчтөр
(туугандык мамилеси, жынысы, 
жашы, улуту, үй-бүлөлүк абалы, 
тилдерди билүү, миграция)

- турак жай
имаратынын
мүнөздөмөлөрү

- демографиялык
көрсөткүчтөр (жынысы, 
жашы, үй-бүлөлүк абалы, 
туулган жери, 
жарандыгы)

- демографиялык көрсөткүчтөр
(жынысы, жашы, туруктуу жашаган
жери, туулган өлкөсү, жарандыгы)

- эл каттоого алынуучу
адамдардын тизмеси

- турак-жай
мүнөздөмөлөрү

- мекемеде болуу мөөнөтү

- билими жана окуусу - көрктөндүрүү түрлөрү
(энергия менен
камсыздоо, газ менен
камсыздоо, 
жылытуунун түрү, суу
менен камсыздоо
системасы, канализация 
системасы, ажаткана, 
таштандыларды
чыгаруу системасы)

- Кыргыз 
Республикасынан чыккан
жылы жана чыгуунун
негизги себеби

- Функционалдык
мүмкүнчүлүгүнө чектөөлөр

- Жашоо тиричилик каражат
булактары
-иш менен камсыз кылуу жана
жумушсуздук

-байланыштын заманбап
каражаттарын пайдалануусу



• Фамилиясы, аты-
жөнү;

• туулган күнү;
• паспорттук

маалыматтары (ЖИН, 
номери, паспорт 
берилген күн жана
жери);

• жашаган жери, 
кызматы, иштеген
мезгили; 

• эл каттоодогу иши
үчүн берилген сим-
картанын номери.

«Каттоочуну каттоо» Автоматташтырылган маалыматтык тутумда (АИС) 
каттоо кызматкерлери боюнча төмөндөгү маалыматтар киргизилет:

Эмгек келишими

Күбөлүк



Мобилдик тиркеме

Каттоочунун электрондук форматтагы менюсу
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Инструктор-контролёрдун менюсу электрондук форматта



«Кыргыз Республикасында эл каттоо» боюнча расмий маалымат социалдык
тармактарда жеткиликтүү

«Эл каттоо 2022» расмий баракчасы
Facebook: https://www.facebook.com/elkattoo/
Instagram: https://instagram.com/elkattoo.kg?utm_medium=copy_link
Telegram: https://t.me/elkattoo2022

Биздин хештегдер:  
#ЭлКаттоо2022
#ПереписьвКР2022
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• Эл жана турак жай фондун каттоону белгисиз мөөнөткө жылдыруу жөнүндө
чечим.

• Кыргыз Республикасынын калкын жана турак жай фондун каттоодо
коронавирустук инфекциянын (COVID-19) жайылышын алдын алуу
боюнча иш-аракеттердин алгоритми иштелип чыкты.

• Эл каттоо программасы коронавирустук инфекциянын таралышы боюнча
суроолор менен толукталды.

• Эл каттоонун кызматкерлерин окутуунун мөөнөтүн үч күнгө чейин 
кыскартып, кошумча иштелип чыккан окуу видеороликтерин даярдап 
жатабыз

• Эл каттоонун кызматкерлери үчүн ЖКК сатылып алынган
• Эл каттоонун мөөнөттөрүн аныктоо (токтомго өзгөртүү киргизүү)

COVID-19 эл каттоого тийгизген таасири

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети



Эл каттоонун жүргүзүүнүн жаңы мөөнөтү
2019 2020 2021 2022 2023

Азербайджан
1-10 октябрда

Таджикистан
1-15 октябрда

Россия 
23-августтан 
30-сентябрга 

чейин

Кыргызстан
I жылдын жарымы

Молдова
апрелде

Беларусь
4-30 октябрда

Казахстан
1-30 октябрда

Туркменистан
17-27 декабрда

Армения 
14-23 октябрда

Узбекистан
1-22 ноябрда
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Выступающий
Заметки для презентации
Решением Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года о проведении переписей населения раунда 2020 года в государствах СНГ провести переписи населения в максимально близкие к 2020 году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года. В период с 23 марта по 1 апреля 2020 года пройдет одновременно на всей территории страны;В отдельных зонах республики пройдет в период с 20 апреля по 29 апреля 2020г.;Согласно постановлению Правительства Кыргызской Республики «О подготовке и проведению в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в Кыргызской Республике» от 23 октября 2017 года № 690, Нацстатком Кыргызской Республики должен был провести перепись населения и жилфонда с 23 марта по 1 апреля 2020г. одновременно по всей территории страны в электронном формате, а в отдельных районах республики в период с 20 по 29 апреля 2020г. Но из-за сложившейся ситуации в стране в связи с распространением COVID-19 было принято решение о переносе сроков проведения переписи населения и жилищного фонда на неопределенный период. - Осуществлен набор переписного персонала (27899 человек). - Проведены обучение только у 15537 человек (56%) и дальнейшее обучение приостановлены. Были выплачены заработные платы координаторам за отработанные дни.- Проведена медиа работа на социальных страницах (Инстаграм, Фейсбук, одноклассники) и созданы ролики за счет средств ЮНФПА. На сегодняшний день работа приостановлена.- Изготовлены баннеры и другие материалы по распространению информации по проведению переписи населения, которые осуществляются за счет средств местных органов власти. 



2022-жылы Кыргыз Республикасында эл жана турак
жай фондун каттоодогу каттоо персоналы
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Персоналдын
аталышы

Иштөө 
мөөнөтү

Айына төлөө
өлчөмү (сом)

Каттоо
персоналынын саны

Каттоо бөлүмүнүн
координатору 3 ай 9187 Болжол менен 500 адам

Инструктор-
контролдоочу 1,5 ай 7656 Болжол менен 2600 адам

Каттоочу 1 ай 7656 Болжол менен 24000 адам
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Выступающий
Заметки для презентации
2020-жылы Кыргыз Республикасында эл жана турак жай фондун каттоодогу каттоо персоналы Каттоо бөлүмүнүн Координатору 3 ай иштейт болжол менен 500-й адамИнструктор – контролер 1,5 айга жумушка алынат болжол менен 2600 адам.Каттоочу – 1 ай болжол менен 24000 адам.



Убактылуу эл каттоонун кызматкерлерине төмөнкү талаптар
коюлат:

- Кыргыз Республикасынын жараны,

- 18 жашта жана андан улуу курактагы,

- мурда эл каттоого же кандайдыр бир тандалма
изилдөөлөргө катышкандар (мүмкүн болушунча)

- Android 5 жана андан жогору базасында операциялык
тутумунун башкаруусунда уюлдук телефондун болушу
(катчы үчүн).



Көңүл
бурганыңыздар
үчүн рахмат!
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