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Ш Ш аШ Ж Д У Б Д И К А С Ь Щ Ь т УЛУТТУК БАНКЫ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К ы ргы з Республикасы ны н вк м отун ун  2016-ж ы лды н 15-ию нунда № 319 тогстому 
менен бекитилген К ы ргы з Республикасы ны н калкы ны н ф инансы лы к  

сабаттуулугун ж огорулатуу бою нча 2016-2020-ж ы лдарга каралган программаны и
биринчи баскы чы ны н талабы н ж узегв аш ы руу бою нча У луттук банкты н

иш ~чаралар планы ж внундв

Кыргыз Республикасы ны н вкм отун ун  2016-ж ы лды н 15-июнунда № 319 токтому 
менен бекитилген Кы ргыз Республикасынын калкы ны н ф инансы лы к сабаттуулугун 
жогорулатуу бою нча 2016-2020-ж ы лдарга каралган программаныи биринчи баскычынын 
талабын наты йж алуу ж ана ез учурунда аткаруу м аксаты нда, буйрук кылам:

1. Кыргыз Республикасы ны н вкм отун ун  2016-ж ы лды н 15-ию нунда № 319 токтому 
менен бекитилген К ы ргы з Республикасы ны н калкы ны н ф инансы лы к сабаттуулугун 
жогорулатуу бою нча 2016-2020-ж ы лдарга каралган программаныи биринчи баскычынын 
талабын учурунда аткаруу бою нча У луттук банктын иш -чаралар планы (кош о тиркелет, 
мындан ары -  П лан) бекитилсин.

2. У луттук банкты н тузумдук белумдеру:
- П ландын аткары лы ш ы н камсыз кылсын;
- Планды аткарууда К оомчулук менен иш алып баруу белум унун Ф инансылык 

сабаттуулук секторуна толук кем вк керсетуш сун;
- П ландын аткары лы ш ы  тууралуу маалыматтарды жарым ж ы лдык негизде (30- 

июнунан жана 30-декабры нан кечиктирбестен) К оом чулук менен иш алып баруу 
белумунун Ф инансы лы к сабаттуулук секторуна ж енотуп  туруш сун.

3. К оомчулук менен иш алып баруу белум унун Ф инансы лы к сабаттуулук секторуна 
зарыл болгон учурларда баш ка тузумдук белум дерду да бул багытка тартууга укук 
ыйгарылсын.

4. Буйрук ага кол койгон кунден тартып кучуне кирет.

5. М амлекеттик тилди енуктуруу жана докум ент менен иш алып баруу белум у ушул 
буйрук менен тузум дук белум дерду, областтык баш карм алы ктарды  ж ана Баткен 
областындагы екулчулукту тааныш тырсын.

6. Буйруктун аткары лы ш ы на контролдукту езум  ж узеге  ашырам.

БУЙРУК № /  д
ПРИКАЗ №



стр. 2 к приказу Нацбанка от « » декабря 2016 г. №

О П лане м ероприятий Н ационального банка К ы ргы зской Республики по 
реализации первого этапа П рограммы  повы ш ения ф инансовой грамотности  

населения К ы ргы зской Республики на 2016-2020 годы , утверж денной  
постановлением  П равительства К ы ргы зской Республики  

от 15 июня 2016 года № 319

В целях эфф ективной и своевременной реализации первого этапа Программы 
повыш ения финансовой грамотности населения Кы ргызской Республики на 2016-2020 
годы, утверж денной постановлением  П равительства Кы ргызской Республики от 15 июня 
2016 года № 319, утверж денной постановлением П равительства Кы ргы зской Республики от 
15 июня 2016 года № 319, приказываю :

1. У твердить прилагаем ы й План мероприятий Н ационального банка Кыргызской 
Республики по реализации первого этапа П рограммы повы ш ения финансовой грамотности 
населения Кы ргызской Республики на 2016-2020 годы, утверж денной постановлением 
Правительства Кы ргы зской Республики от ] 5 июня 2016 года № 3 3 9 (далее -- План).

2. Структурны м подразделениям  Н ационального банка Кы ргы зской Республики:
- принять План к исполнению ;
- оказы вать полное содействие С ектору ф инансовой грам отности О тдела по связям с 

общ ественностью  в ходе исполнения Плана;
- н а  полугодовой основе (не позднее 30 ию ня и 30 декабря, соответственно) 

предоставлять Сектору ф инансовой грамотности О тдела по связям  с общ ественностью  
подробную  инф ормацию  об исполнении Плана.

3. У полном очить Сектор финансовой грамотности О тдела по связям с 
общ ественностью  при необходим ости привлекать к работе по исполнению  Плана 
структурные подразделения, не задействованны е в исполнении Плана.

4. Н астоящ ий приказ вступает в силу с момента его подписания.

5. О тделу развития государственного языка и докум ентооборота довести настоящий 
приказ до сведения структурных подразделений, областных управлений и 
представительства Н ационального банка Кы ргызской Республики.

6. Контроль за исполнением  настоящ его приказа оставляю  за собой.

Терага / П редседатель Т. А бды гулов



Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын
2016-жылдын « есл? » -декабрындагы

буйругуна карата шркеме

Улуттук банктын Кыргыз Республикасынын бкметунун 2016-жылдын 15-июнундагы №319 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 
калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча 2016-2020-жылдарга каралган программанын биринчи баскычынын талабын ишке ашыруу

боюнча 
ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

№ Программада каралган 
милдеттер

Программа боюнча 
аткаруучулар

Улуттук банктын иш- 
ч ара л ары

Аткаруу
мооноттеру

Аткаруучулар 
(тузумдук бвлумдер)

Эскертуу
(аткарылышы

тууралуу
белгилер)

Мектеп жашмндагы балдардын
1 -багыт

жана жаштардын финансылык сабаттуулук денгээлин жогорулатуу
1. 1.1-милдет.

Финансылык
сабаттуулукту
жогорулатуу
элементтерин
мамлекеттик билим беруу
программаларына
киргизуу

Билим беруу жана илим 
министрлиги,
Улуттук банк,
Финансылык кбземвл
жана женге салуу
кызматы,
билим беруу
системасынын
мекемелери,
жарандык коом уюмдары
(макулдашуунун
негизинде),

1) 5-9-класстардын 
окуучулары учун 
интеграцияланган 
предметтерге киргизиле 
турган финансылык 
сабаттуулук сабактарын 
эске алуу менен (жылына 
кеминде 4 сабак) билим 
беруу программ ал арынын 
долбоорун иштеп чыгууга 
катышуу, Билим беруу 
жана илим министрлигине 
айкын сунуштарды 
даярдоо, жолугушуулар

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып бару у 
бвлумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору



бизнес-ассоциациялар 
(макул дашуу ну н 
негизинде),
ФКМ (макулдашуунун 
негизинде),
"Кыргыз Фондулук 
Биржасы" ЖАК 
(макулдашуунун 
негизинде)

2) 10-! 1-класстын 
окуучулары учуй 
финансылык 
сабаттуулукту 
жогорулатуу маселелерин 
камтыган билим беруу 
программ асынын 
долбоорлорун иштеп 
чыгууга катышуу, Билим 
беруу жана илим 
министрлигине айкын 
сунуштарды даярдоо, 
жолугушуулар

3. \ ,2-милдет.
Финансылык сабаттуулук 
боюнча класстан 
тышкаркы окутууну 
уюштуруу

Билим беруу жана илим 
министр лиги, Улуттук 
банк,
Финансылык кеземел 
жана жонго салуу 
кызматы, 
билим беруу 
систем асынын 
мекемелери,
жарандык ко ом уюмдары
(макулдашуунун
негизинде),
бизнес-ассоциациялар
(макулдашуунун
негизинде),
ФКМ (макулдашуунун 
негизинде),
"Кыргыз Фондулук 
Биржасы" ЖАК 
(макулдашуунун 
негизинде) ___

Жалпы билим беруу 
мектептеринин 
окуучуларынын 
финансылык 
сабаттуулугун 
жогорулатуу боюнча 
класстан тышкаркы 
иштер учун усулдук 
колдонмону (атайын 
курсту) иштеп чыгууга 
катышуу; Билим беруу 
жана илим
министрлигине айкын 
сунуштарды даярдоо, 
жолугушуулар; зарыл 
учурда -  сынак 
катышуучулар учун 
техникалык тапшырманы 
даярдоо иштерине 
катышуу.

2017~жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору



*  ! 1.3-милдет.
Жаштардын финансылык 
сабаттуулугун билим 
беруу мекемелеринен 
тышкары жогорулатуу

Билим беруу жана илим 
министрлиги, Улуттук 
банк
Финансылык кеземел
жана Ж0НГ0 салуу
кызматы,
билим беруу
системасынын
мекемелери,
жарандык коом уюмдары
(макуядашуунун
негизинде),
бизнес-ассотдиациялар
(макулдашуунун
негизинде),
ФКМ (макулдашуунун 
негизинде),
"Кыргыз Фондулук

1) Жаштар учун 
финансылык сабаттуулук 
боюнча программаларды 
жана факультативдик 
курстарды иштеп чыгууга 
катышуу жана аларды 
окуу мекемелеринен 
тышкары финансылык 
агартуу иштерине 
пайдалануу
мумкунчулуктерун карап 
чыгуу; Билим беруу жана 
илим министрлигине 
айкын сунуштарды (анын 
ичинде ислам банк иши 
жана каржылоо 
принциптери боюнча) 
даярдоо, жолугушуулар.

2017-жыл ичинде
Коомчулук менен иш 

алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

5. Биржасы" ЖАК
(макулдашуунун
негизинде)

2) Факультативдик 
курстардын
материалдарын finsabat.kg 
билим беруу интернет- 
порта лын да 
жайгаштыруу.

2017-жыл ичинде, 
Билим беруу жана 

илим 
министрлигинен 

келишине жараша

2-багыт
Жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу

6. 2.1-милдет.
Жарандарды жашоо 
шардтын ар кандай 
баскычында окутуу 
механизмдерин иштеп 
чыгуу

Улуттук банк,
Билим беруу жана илим 
министрлиги, 
Финансылык кеземел 
жана женге салуу 
кызматы,
жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдары,

1) Жарандарга жашоо 
шарттын ар кандай 
баскычында дуйнелук 
тажрыйба алмашууга 
негизденуу менен 
финансылык билим 
беруунун, анын ичинде 
ислам банк иши жана

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
саба'пуулук сектору, 

Инспектрлее 
башкармалыгынын

Улуттук банктын 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде жана 
уюмдардын 
каражат эсебинен

3



билим беруу 
систем асынын 
мекемелери, бизнес- 
ассоциациялар 
(макулдашуунун 
негизинде),
жарандык коом уюмдары
(макулдашуунун
негизинде),

| ФКМ (макулдашуунун 
негизинде), "Кыргыз 
Фондулук Биржасы" 
ЖАК (макулдашуунун 
негизинде)

i каржылро принциптери 
! боюнча билим беруу, иш 

билГИЛик
жендемдуулуктерду 
калыптандыруу 
(компетенциялардын) 
таблицасын (тизмесин), 
зарыл учурда ~~ атайын 
ИЗИЛД0О ишинин 
жыйынтыгынын 
негизинде тузуу, аларды 
аткаруучулар менен 
макулдашуу.____________
2) Жашоо шартка жараша 
базалык билимт 
денгээлинин жана иш 
билгилик
жендемдуулуктердун 
(компетенциялардын) 
негизинде финансылык 
сабаттуулук боюнча окуу 
планын иштеп чыгуу жана 
аларды аткаруучулар 
менен макулдашуу
3) Жеке финансыны 
тескее жагында 
натыйжалуу билим беруу 
базасын (окуу куралын, 
чоцдор учун банктык 
кызмат керсотуулордун 
негизги турлору боюнча 
буклеттерлди ж.б.) иштеп 
чыгуу__________
4) Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу 
органынын, жогорку окуу

2017-жылдын 2- 
чейреги

2017-жылдын 3- 
чейреги

2017-жылдын 4- 
чейреги

керектеечулер укугун 
коргоо белуму, 

Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы, 

областтык 
башкармалыктар (4- 

пуиктча боюнча)

У луп у  к банктын 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде жана 
уюмдардын 
каражат эсебинен

Улуттук банктын
бекитилген
бюджетинин



жайларыиын, 
китепканалардын 
базасында ар бир райондо 
ар бир жарандын 
финанансылык 
сабаттуулук программасы 
менен таанышуусуна 
ебелге тузген, калк учун 
ушул багытта тиешелуу 
иш-чараларды жургузуп, 
кеп-кенештерди берип 
турган финансылык 
сабаттуулук борборлорун 
тузууиу камсыз кылуу.

чегинде, 
республикалык 
жана жергиликтуу 
бюджеттердин. 
уюмдардын 
каражат эсебинен

10.

Т П

2.2-милдет.
Уй-булелук бюджетти 
сарамжалдуу тескее 
сапатын жогорулатуу 
учун шарттарды тузуу

Улуттук банк, 
Мамлекеттик салык 
кызматы,
ФКМ (макулдашуунун
негизинде),
бизнес-ассоциациялар
(макулдашуунун
негизинде),
жарандык коом уюмдары
(макулдашуунун
негизинде)

1) Финансылык пландын 
улгулерун (шаблондорун) 
иштеп чыгып, алардын ез 
бгоджетин пландаштыруу 
жана жургузуу жагында 
атайы билимге ээ болууга 
муктаж жарандарга жана 
уй-булелерге таркатылчу 
матери а лд ар турунде 
жайылтылышын камсыз 
кылуу.

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

Улуттук банктын 
бекитилген 
бюджета нин 
чегинде жана 
уюмдардын 
каражат эсебинен

2) Жыл сайын алдыга 
койгон финансылык 
пландарын жана 
максаттарын кайра карай 
чыгууга мажбур болгон 
уй-булвлорде 
финансылык 
пландаштыруунун 
артыкчылыктарын 
пайдалануу кендумдерун

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

5



жайылтуу боюнча айкын 
сунуштарды даярдоо.

' ........1

12. 2.3-милдет.
Финансылык
жоопкерчиликти езуне 
ала билуу жана 
тобокелдиктерди талдап- 
тушунууге негизинде 
жарандарда карыздык 
каражаттарга жаныча 
мамиле кылуу табитин 
калыптандыруу

Улуттук банк,
“Кыргыз
Республикасынын 
микрофинансылык 
уюмдар ассоциасциясы” 
ЮЖБ (макулдашуунун 
негизинде),
“Кыргыз банктар 
бирлиги” ЮЖБ 
(макулдашуунун 
негизинде),
“Кредиггик маалыматты 
пайдалануучулар 
ассоциациясы” ЮЖБ 
(м акул д ашуунуи 
негизинде),
ФКМ (макулдашуунун 
негизинде),
жарандык коом угомдары
(макулдашуунун
негизинде)

1) Дуйнелук тажрыйбада 
жана ФКМдердин ушул 
чейреде топтогон 
тажрыйбасына талдап 
иликтеелердун негизинде 
«Зарыл болгон шартта, 
керектуу елчемде гана 
кредит алуу» принциби 
боюнча иш алып барган 
жарандарга колдоо 
керсетуу жагында 
айкын сунуштарды жана 
механизмдерди иштеп 
чыгуу.

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Инспектрлее 
башкармалыгьтнын 

Керектоечулер 
укугун коргоо белуму

13. 2) Кредитти туруктуу 
телее денгээлин аныктоо 
максатында жарандардын 
телоого жендемдуулугун 
аныктоо алгоритмин 
иштеп чыгуу.

2017-жылдын 2-3- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

Керектеечулор 
укугун коргоо белуму

14. 3) Жарандардын телееге 
жендемдуулугун эсептее 
учун finsabat.kg интернет- 
портал ында онлайн- 
калькулятор турунде 
алгоритмин 
автоматташтыруу

2017-жылдын 2-3- 
чейректери

Банк ишин 
автоматташтыруу 

башкармалыгы

Улуттук банктын 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде жана 
уюмдардын 
каражат эсебинен

15. 4) ФКМдин кредиттик 
продукттарынын 
тарифтери жана башка 
маанилуу шарттары

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык
6



боюнча маалымаггардын 
ьщгайлуу формасын 
пайдалануучулардын 
салыштыруулары учун 
иштеп чыгуу 
(макулдашуу).

16. 5) Коомчулук менен иш 
алып баруу белумунун 
Финансылык сабаттуулук 
секторуна аткаруучулар 
тарабынан женетулген 
ФКМдердин кредиттее 
тарифтери жана башка 
маанилуу шаритарына 
тиешелуу маалыматтарды 
иштелип чыккан формага 
ылайык (ушул Пландын 
15-пункту) finsabat.kg 
интернет-портал ынд а 
жайгаштыруу, 
маалыматтарды дайыма 
жацыртып туруу.

17. 6) Жарандардын кез 
карандысыз 
консультациялык 
кызматтардан пайдалануу 
мумкунчулугун камсыз

2017-жылдын 3-4- 
чейректери

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

сабаттуулук сектору, 
Тышкы кеземел 
башкармалыгы, 

Кеземел 
методологиясы жана 

линензиялоо 
башкармалыгы, 

Финансы 
статистикасы жана 

маалымдоо 
башкармалыгы, 

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

Керектеечулер 
укугун коргоо белуму

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 
Телам системалары 

башкармалыгы, 
Тышкы кеземел 
башкармалыгы, 

Финансы 
статистикасы жана 

маалымдоо 
башкармалыгы

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

Керектеечулер 
укугун коргоо 

белуму,

Улуттук банктын
бекитилген
бюджетинин
чегинде,
республикалык
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кылуу максатьи._
кредиттик карызды 
теске© боюнча 
консультациялык 
борбордун иш форматын 
(тузулушу, милдеттери, 
каржылоо маселелерин 
эеке алуу менен) изилдеп, 
иштеп чыгуу, мумкун 
болгон шартта -  борборду 
тузуу.

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

облаеттык 
башкармалыктар

жана жергиликтуу 
бюджеттердин, 
уюмдардын 
каражат эсебинен

18. 7) Жалпьтга маалымдоо 
каражаттарында, 
интернет-ресурстарда 
жайгаштыруу учун 
кредиттик таржымалды 
тузуу маселелси боюнча 
маалыматтык 
материалдарды (видео-, 
басылмаларды жана 
башка) иштеп чыгуу.

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Инспектрлее 
башкармалыгыиын 

Керектеочулор 
укугун коргоо 

болуму, 
Кезомел 

методологиясы жана 
лицензиялоо 

башкармалыгы, 
Банк ишин 

автоматташтыруу 
башкармалыгы

Улуттук банктын 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде жана 
уюмдардын 
каражат эсебинен

19. 2.4~милдет.
Жыйым топтоо жана 
финансылык коргоого 
алуу жагында маалымат 
беруу, ынандыруу жана 
окутуу

Улуттук банк, 
Финансылык кеземел 
жана женге салуу 
кызматы, Депозиттерди 
коргоо агенттиги 
(макулдашуу боюнча), 
“Кыргы зстанд агы

1) Жыйым топтоо 
артыкчылыктары жана 
финансылык активдерди 
кыска меонеттуу, узак 
меенеттуу финансылык 
жана инвестициялык 
продукттардын жардамы 
менен коргоого алуу

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

Улуттук банктын
бекитилген
бюджетинин
чегинде,
республикалык
жана жергиликтуу
бюджеттердин.

............... . _I
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20 .

21 .

банктар бирлиги” ЮЖБ 
(макулдашуу боюнча), 
“Кыргыз
Республикасынын 
микрофинансы лык 
уюмдар ассоциасциясы” 
ЮЖБ (макулдашуу 
боюнча),
"Кыргыз Фондулук 
Биржасы" ЖАК 
(макулдашуу боюнча), 
Соцфонд,
ФКМ (макулдашуу
боюнча),
камсыздандыруу
рыногунун
катышуучулары
(макулдашуу боюнча)

боюнча кампанияларды 
улуттук масштабда жыл 
сайын еткеруп туруу 
боюнча айкын 
сунуштарды даярдоо, 
мумкун болгон учурда -  
ошол кампанияларды 
еткеруу.  ___
2) Жарандардын жыйым 
топтоонун улуттук 
системасъша, анын 
ичинде аманат салуу 
демилгелери учун улуттук 
облигацияларды чыгаруу 
аркылуу катышуусу учун 
ьщгайлуу шарттарды 
тузуу боюнча айкын 
сунуштарды даярдоо.
3) Акча которууларды 
алган жарандар учун 
ебелгелерду тузуу, 
алынган акчанын бир 
белугун банктык 
эсептерде, фондулук 
бирж ада баалуу 
кагаздарда сактооге 
туртку беруу боюнча 
жагында айкын 
сунуштарды жана/же 
долбоорлорду даярдоо, 
аларды Финансылык 
кеземел жана женге салуу 
кызматына женетуу 
(баалуу кагаздар боюнча 
сунуштар боюнча)

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

2017-жылдын 2- 
чейреги

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 
Телем системалары 

башкармалыгы

уюмдардын 
каражат эсебинен
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22. 4) Пенсия топтоого жана 
жеке финансылык 
коопсуздукту камсыз 
кылууга арналган жалпы 
улуттук маалымат 
кампаниясын уюштурууга 
кемек керсетуу 
(уюштуруу).

2017-жылдын 2-3- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

областтык 
башкармалыктар, 

тузумдук белумдер

Улуттук банктын
бекитилген
бюджетинин
чегинде,
республикалык
жана жергиликтуу
бюджеттердин,
уюмдардын
каражат эсебинен

23. 5) Камсыздандьфууну 
колдонуу зарылчылыгы, 
тиешелуу иш-чараларга 
катышуу маселеси 
жагында жарандарга 
тушундурме беруу 
боюнча сунуштарды 
даярдар, Финансылык 
кеземел жана женге салуу 
кызматына женетуу.

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

областтык 
башкармалыктар, 

тузумдук болумдор

24. 6) Камсыздандыруу 
продукттарын кенири 
колдонуу учун шарттарды 
тузуу, анын ичинде 
милдеттуу
камсыздандырууга карата 
ченемдик талаптар 
боюнча айкын 
сунуштарды жана/же 
долбоорлорду даярдоо.

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук 

сектору,Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы, 

Юридика 
бакшармалыгы

25. 2.5-милдет. Улуттук банк, 
Финансылык кеземел 
жана женге салуу 
кызматы,
‘ ‘Кыргызстандагы 
банктар бирлиги” ЮЖБ

1) Ченемдик укуктук 
базага талдап 
иликтеелердун негизинде 
Улуттук банктын 
ченемдик укуктук 
актыларына жана

2017-жыл ичинде

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

Керектеечулер 
укугун коргоо 

белуму,
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Финансылык кызмат 
керсетуулерден 
пайдалуунучулар укугун 
коргоо боюнча ченемдик 
укуктук базаны иштеп 
чыгуу жана еркундетуу

(макулдашуу боюнча), 
“Кыргыз
Республикасынын 
микрофинансылык 
уюмдар ассоциациясы” 
ЮЖБ (макулдашуу 
боюнча),
бизнес-ассоциациялар 
(макулдашуу боюнча), 
ФКМ (макулдашуу 
боюнча), финансылык 
уюмдардын ассоциация- 
лары (макулдашуу 
боюнча)

мыйзамдык актыларга 
финансылык кызмат 
керсетуулерден 
пайдалуучулар укугун 
коргоону еркундетуу 
максатында, 
езгертуулерду киргизуу 
боюнча сунуштарды 
даярдоо. зарыл болгон 
учурда -  ченемдик 
укуктук актылардын 
долбоорлорун иштеп 
чыгьтп, Улуттук банк 
Башкармасынын 
кароосуна сунуштоо

Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы, 

Телем системалары 
башкармалыгы, 

Юридика 
бакшармалыгы, 

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

26. 2) Улуттук банк 
Башкармасы тарабынан 
жактырылган мыйзамдык 
актылардын 
долбоорлорун Кыргыз 
Республикасынын вкмету 
аркылуу андан ары 
илгерилетуу жана 
Жогорку Кецеш 
тарабынан кабыл 
алынышына жетишуу 
(зарыл болгон учурда).

2017-жыл ичинде, 
зарыл болгон учурда

Юридика 
бакшармалыгы, 

Инспектрлее 
баш к армал ы гы н ы н 

Керектоечулер 
укугун коргоо 

белуму, 
Кеземел 

методологиясы жана 
лицензиялоо 

башкармалыгы, 
Коомчулук менен иш 

алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

27. 2.6-милдет.
Инвестициялар женунде 
маалыматтарды жайылтуу

Финансылык кеземел 
жана женге салуу 
кызматы, Улуттук банк,

Инвестициялоо жана 
каражат топтоо жагында 
сапаттуу билим беруу 
ресурстарын иштеп 
чыгууга катышуу жана

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору



“Кыргыз Фондулук 
Биржасы” ЖАК 
(макулдашуу боюнча)

андан пайдалаиуу 
мумкунгчулугун камсыз 
кылуу, Финансылык 
кеземел жана жонге салуу 
кызматына айкын 
сунуштарды жиберуу, 
жолугушууларды 
уюштуруу

3-багыт
Жарандардын бардык категориялары учун финансылык маалмматтардан жана финансылык кызмат керсвтуулврдон бирдей жана толук

пайдалаиуу мумкунчулугун камсыз кылуу
28. 3.1-милдет.

Калкты ачык-айкын жана 
сапаттуу финансылык 
маалыматтар менен 
камсыз кылуу

Улуттук банк, 
Финансылык кеземел 
жана женгв салуу 
кызматы, Депозиттерди 
коргоо агенттиги 
(макулдашуу боюнча), 
“Кыргыз
Республикасынын 
микрофинансылык 
уюмдар ассоциациясьг 
ЮЖБ (макулдашуу 
боюнча),
“Кыргызстан дагы 
банктар бирлиги” ЮЖБ 
(макулдашуу боюнча), 
ФКМ (макулдашуу 
боюнча), “Кыргыз 
Фондулук Биржасы” 
ЖАК (макулдашуу 
боюнча),

1) finsabat.kg интернет- 
порталынын жады 
дизайнын ушул ГТландын 
5-, 14-, 16-, 3 0 -жана 33- 
пун кттарында каралган 
иш-чараларды эске алуу 
менен иштеп чыгууну 
камсыз кылуу

2017-жылдын 2-3- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Банк ишин 
автоматташтыруу 
башкармалыгы, 

тузумдук белумдер

...
Улуттук банк
бекитилген
бюджетинин
чегинде жана
уюмдардын
каражаттарыиыи
эсебинен

29. 2) finsabat.kg интернет- 
портал ына жайгаштыруу 
учун финансылык 
сабаттуулук боюнча 
пайдалуу маалымат 
ресурстарына 
шилтемелерди даярдоо.

2017~жыл ичинде, 
ресурстардын 

иштелип чыгышына 
жараша

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансы л ык 
сабаттуулук сектору

30. 3) финансылык 
сабаттуулук боюнча 
пайдалуу маалымат 
ресурстарына 
шилтемелерди finsabat.kg 
интернет-портал ына 
жайгаштыруу.

2017-жыл ичинде, 
жайгаштыруу учун 

маалыматтын 
берилишине жараша

Банк ишин 
автоматташтыруу 

башкармалыгы

A
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31. 4) Ачык-айкын 
финансылык 
к он сультацияларды 
жургузуу, 
консулътанттарды 
текшеруу жана 
аттестациялоо 
саясаттарын жана жол- 
жоболорун иштеп 
чыгууну кошо алганда, 
объективдуу финансылык 
маалыматтарды 
сунуштоо учун 
финансылык 
консультациялар 
системасын женге салуу, 
ошондой окуу 
матери ал дар ын тузуу.

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

керектеечулер укугун 
коргоо белуму

32. 5) finsabat.kg интернет- 
порталына жайгаштыруу 
учун финансылык кызмат 
керсетуулерден 
пайдалануучулар укугун 
коргоо боюнча укуктук 
жана маалыматтык 
ресурстарга 
шилтемелерди даярдоо.

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

керектеечулер укугун 
коргоо белуму

33. 6) Финансылык кызмат 
керсетуулерден 
пайдалануучулар укугун 
коргоо боюнча укуктук 
жана маалыматтык 
ресурстарга
шилтемелерди finsabat.kg

2017-жыл ичинде, 
жайгаштыруу учун 

маалыматгын 
берилишине жараша

Банк ишин 
автоматташтыруу 

башкармалыгы



интерн ет-портал ына 
жайгаштыруу.

34. 3.2-милдет.
Финансылык мекемелерге 
карата ишенимди 
бекемдее

Улуттук банк, 
Финансылык кеземел 
жана женге салуу 
кызматы,
Депозиттерди коргоо 
агенттиги (макулдашуу 
боюнча),
“Кыргыз
Республикасынын 
ми кро финансылык 
уюмдар ассоциациясы” 
ЮЖБ (макулдашуу 
боюнча),
“Кыргызстан дагы 
банктар бирлиги” ЮЖБ 
(макулдашуу боюнча), 
ФКМ (макулдашуу 
боюнча),
"Кыргыз Фондулук 
Биржасы" ЖАК 
(макулдашуу боюнча)

1) Калктын
финансылык мекемелерге 
карата ишенимин 
арттырууга багытталган 
иш-чаралар боюнча айкын 
сунуштарды даярдоо.

2017-жылдын 1-2- 
чейректери

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Тышкы кеземел 
башкармалыгы, 

Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы, 

Инспектрлее 
башкармалыгынын 

керектеечулер укугун 
коргоо белуму

35. 2) ФКМдин, телем 
операторлорунун жана 
финансылык кызмат 
керсетуулерду башка 
сунуштоочулардын иши 
боюнча калкка маалымат 
берип туруу максатын 
кездеген иш-чараларды 
еткеруу (семинарлар, 
теле- жана
радиопрограммаларга 
катышуу, жалпыга 
маалымдоо 
каражаттарына 
жайгаштыруу учун 
материалдарды даярдоо 
ж.б.).

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу белуму, 

Тышкы кеземел 
башкармалыгы, 

Телем системалары 
башкармалыгы, 

Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы, 

Инспектрлее 
б ашкар м ал ыгынын 

Керектеечулер 
укугун коргоо 

белуму, областтык 
башкармалыктар, 

тузумдук белумдер

Улуттук банктын
бекитилген
бюджетинин
чегинде,
республикалык
жана жергиликтуу
бюджеттердин,
уюмдардын
каражат эсебинен

14



36. 3) Финансылык 
жарманкелерди, анын 
ичинде республика 
аймактарында уюштуруу 
жана еткеруу. 2017-жыл ичинде

37. 4) ФКМдердин 
финансылык ортомчулук 
децгээлин кенейтуу 
жагында (кредиттее, 
депозиттерди тартуу 
чейресун кенейтуу,) 
шарттарды тузуу боюнча 
айкын сунуштарды 
даярдоо.

38. 5) Финансылык жаны 
инструменттерди. анын 
ичинде ислам банк иши 
жана каржылоо 
принциптери боюнча 
продукттарды жайылтуу 
жагында айкын 
сунуштарды даярдоо.

2017-жыл ичинде

2017-жыл ичинде

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

областтык 
башкармалыктар, 

тузумдук белумдер

Тышкы кеземел 
башкармалыгы, 

Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы,

Телем системалары 
башкармалыгы, 

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору

Кеземел 
методологиясы жана 

лицензиялоо 
башкармалыгы, 
Тышкы кеземел 
башкармалыгы, 

Телем системалары 
башкармалыгы , 

Коомчулук менен иш 
алып баруу 
белумунун 

Финансылык 
сабаттуулук сектору, 

Инспектрлее

Улуттук банктын
бекитилген
бюджетинин
чегинде,
республикалык
жана жергиликтуу
бюджеттердин,
уюмдардын
каражат эсебинен

15



Колдонулган кыскартуулар:

Улуттук банк -  Кыргыз РеспубликасынынУлуттук банкы; 

Соцфонд -  Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду; 

ФКМ -  финансы-кредитгик мекемелер.

башкармалыгынын 
Керектеечулер 

укугун коргоо белуму



Приложение 
к приказу Н ационального банка 

Кыргызской Республики 
от «ЛЗ  » декабря 2 0 I6 года

№ /  ^  3

П Л А Н  М Е РО П РИ Я Т И Й
Н ационального банка Кы ргы зской Республики по реализации первого этапа 

Программы повы ш ения финансовой грамотности населения Кыргызской Республики на 2016-2020 годы, 
утверж денной постановлением П равительства Кы ргызской Республики от 15 июня 2016 года № 3)9

№
Задачи, 

предусмотренные 
в Программе

Исполнители по
„  Мероприятия Национального банка Программе r г

Сроки
исполнения

Исполнители
(СП)

Примечания 
(отметки об 
исполнении)

Направление 1.
Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и молодежи

1. Задача 1.1.
Включение
элементов
финансовой
грамотности в
государственные
программы
образования

МОН,
НБ,
Госфиннадзор.
УСО,
ОГО (по согласованию), 
БА (по согласованию), 
ФКУ (по согласованию), 
КФБ (по согласованию)

]) Участие в разработке проектов образовательных 
программ для учащихся 5-9 классов с учетом уроков 
финансовой грамотности (не менее 4 раз в год), которые 
могут быть внесены в интегрированные предметы, 
подготовка конкретных предложений в МОН, встречи В течение 2017 

года СФГ о с о
2. 2) Участие в разработке проектов образовательных 

программ для учащихся J 0-11 классов, включающие 
вопросы по повышению финансовой грамотности, 
подготовка конкретных предложений в МОН, встречи

3. Задача 1.2.
Внеклассное
обучение
финансовой
грамотности

МОН,
НБ,
Госфиннадзор,
УСО,
ОГО (по согласованию), 
Б А (по согласованию), 
ФКУ (по согласованию), 
КФБ (по согласованию)

Участие в разработке методического пособия 
(специального курса) для внеклассной работы по 
повышению финансовой грамотности учащихся 
общеобразовательных школ; подготовка конкретных 
предложений в МОН, встречи; при необходимости -  
участие в разработке технического задания для 
участников конкурса на разработку.

В течение 2017 
года СФГ о с о



4. Задача 1.3.
Повышение уровня
финансовой
грамотности
молодежи вне
образовательных
учреждений

МОН,
НБ,
Г осфин надзор,
УСО,
ОГО (по согласованию), 
БА (по согласованию), 
ФКУ (по согласованию), 
КФБ (по согласованию)

1) Участие в разработке программы и факультативного 
курса по финансовой грамотности для молодежи и 
рассмотрение возможности их применения для 
финансового просвещения вне учебных заведений; 
подготовка конкретных предложений в МОИ (в том числе 
по исламским принципам банковского дела и 
финансирования) встречи

В течение 20] 7 
года

СФГ ОСО

5. 2) Размещение материалов факультативных курсов на 
образовательном интернет-портале finsabat.kg.

В течение 2017 
года, по мере 

поступления от 
МОН

Направление 2.
Повышение уровня финансовой грамотности граждан

6. Задача 2.1.
Создание 
механизмов 
обучения граждан 
на различных 
этапах жизни

НБ,
МОИ,
Г осфиннадзор,
ОМСУ,
УСО,
НА (по согласованию), 
ОГО (по согласованию), 
ФКУ (по согласованию), 
КФБ (по согласованию)

1) Составление и согласование с исполнителями таблицы 
(списка) финансовых знаний, включая исламские 
принципы банковского дела и финансирования, умений и 
навыков (компетенций), необходимых гражданину на 
различных этапах жизни, на основе анализа мирового 
опыта, при необходимости -  результатов проведенного 
исследования.

1-2 кв. 2017 
года

С Ф Г о с о ,  
ОЗПП УИ, 

УМНЛ, 
ОУ (по пп.4)

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
средств 
организаций

7.

' Т “

2) Разработка и согласование с исполнителями учебного 
плана по финансовой грамотности на основе базовых 
знаний, умений и навыков (компетенций) в зависимости 
от этапов жизни.

2 кв. 2017 года

3) Разработка эффективных образовательных ресурсов в 
области управления личными финансами (учебное 
пособие, образовательные буклеты для взрослого 
населения по основным видам банковских услуг или др.)

3 кв. 2017 года

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
средств 
организаций

9. 4) Обеспечение создания в каждом районе на базе ОМСУ, 
ВУЗов, библиотек и др. центров финансового 
просвещения, доступных для всех граждан к программам 
по финансовой грамотности и осуществляющих 
регулярные образовательные мероприятия и консультации 
для населения

4 кв. 2017 года

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
республиканского 
и местного 
бюджетов,

2



j
ii

....... ....................  ' !средств
организаций

10. Задача 2.2.
Создание условий
для повышения
качества
управления
семейными
бюджетами

НБ,
ГН С ,
ФКУ (по согласованию), 
БА (по согласованию), 
ОГО (по согласованию)

1) Разработка образцов (шаблонов) финансового плана и j 
обеспечение их распространения в виде раздаточных j 
материалов гражданам и семьям, нуждающимся в j 1-2 кв. 2017 
планировании и ведении своих бюджетов. j года

!!11 С Ф Г о с о

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
средств 
организаций

п . 2) Подготовка конкретных предложений по внедрению 
навыков использования преимуществ финансового 
планирования в семьях, которые будут ежегодно 
пересматривать свои финансовые цели и планы

1-2 кв. 2017 
года

12. Задача 2.3.
Формирование 
нового отношения 
граждан к займам, 
основанного на

НБ,
А М Ф О  (по согласованию), 
С Б К (по согласованию), 
К И Б  (по согласованию), 
Ф К У  (по согласованию), 
О ГО  (по согласованию)

1) Разработка конкретных предложений и механизмов 
поощрения граждан по принципу «брать в кредит столько 
и тогда, когда действительно необходимо» на основе 
результатов анализа мирового опыта и опыта Ф К У  в 
данной сфере.

1-2 кв. 2017 
года

С Ф Г  о с о ,  
О З П П  У И

13. 1 личной 
! финансовой 
| ответственности и 
| осознании рисков

2) Разработка алгоритма для расчета платежного 
потенциала гражданина с целью определения уровня 
кредитной устойчивости.

2-3 кв. 2017 
года

С Ф Г  о с о ,  
О З П П  У И

14. 3) Автоматизация алгоритма для расчета платежного 
потенциала гражданина в виде онлайн-калькулятора на 
интернет-портале finsabat.kg 2-3 кв. 2017 

года УАДБ

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
средств 
организаций

15. 4) Разработка (согласование) удобной для сравнения 
пользователями формы данных о тарифах и других 
важных условиях кредитных продуктов ФКУ. 1 -2 кв. 2017 

года

С Ф Г о с о ,  
У В Н .  

У М Н Л ,  
У Ф С О , 

О З П П  У И
16.

1

5) Размещение на интернет-портале finsabat.kg 
направляемых исполнителями в СФГ О СО данных о 
тарифах и других важных условиях кредитования ФКУ 
согласно разработанной форме (пункт 15 настоящего 
Плана), постоянное обновление данных.

3-4 кв. 2017 
года

СФГ ОСО, 
УПС, УВН, 

УФСО

?'



17. 6) Изучение и разработка формата (включая вопросы о 
структуре, функциях, финансировании и др.) 
деятельности консультационного центра по вопросам 
управления кредитной задолженностью для обеспечения 
доступа граждан к независимым консультационным 
услугам, при возможности -  создание центра.

1-2 кв. 2017 
года

ОЗПП УИ, 
СФГ о с о ,  

ОУ

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
республиканского 
и местных 
бюджетов, 
средств 
организаций

18. 7) Разработка информационных материалов (видео-, 
печатные и другие материалов) по вопросам 
формирования кредитной истории для размещения в 
СМИ, интернет-ресурсах.

В течение 20! 7 
года

СФГ о с о ,  
ОЗПП У и, 

УВН, 
УМНЛ,
У АД Б

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
средств 
организаций

19. Задача 2.4 .
Информирование, 
убеждение и 
обучение в сфере 
личных 
сбережений и 
финансовой 
защиты

НБ, Госфиннадзор, АЗД (по 
согласованию),
СБК (по согласованию), 
АМФО по согласованию), 
КФБ (по согласованию), 
Соцфонд,
ФКУ (по согласованию), 
участники страхового рынка 
(по согласованию)

1) Подготовка конкретных предложений о проведении в 
национальном масштабе ежегодных кампаний о 
преимуществах сбережений и защите финансовых активов 
с помощью краткосрочных, долгосрочных финансовых и 
инвестиционных продуктов, при возможности -  
проведение кампаний.

1-2 кв. 2017 
года

СФГ о с о

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
республиканского 
и местных 
бюджетов, 
средств 
организаций

20.

~ т Г

2) Подготовка конкретных предложений по созданию 
благоприятных условий для участия граждан в 
национальной системе сбережений, в том числе с 
помощью выпуска национальных облигаций для 
сберегательной инициативы.

1-2 кв. 2017 
года СФГ о с о

3) Подготовка конкретных предложений и/или проектов 
по созданию стимулов для граждан, получающих 
денежные переводы, хранить часть полученных денег на 
банковских счетах и в ценных бумагах на фондовой 
бирже, направление в Госфиннадзор (в части 
предложений по ценным бумагам).

2 кв. 2017 года СФГ о с о ,  
УПС



22. 4) Оказание содействия в организации (организация) 
общенациональной информационной кампании, 
посвященной накоплению будущей пенсии и личной 
финансовой безопасности. 3-4 кв. 2017 

года

СФГ ОСО, 
ОУ,
СП

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
республиканского 
и местного 
бюджетов, 
средств 
организаций

23. 5) Подготовка конкретных предложений в Госфиннадзор 
по вопросам просвещения граждан в вопросах о 
необходимости применения страхования, участие в 
соответствующих мероприятиях.

В течение 2017 
года

СФГ ОСО, 
ОУ,
СП

24. 6) Подготовка конкретных предложений и/или проектов 
по созданию стимулов для более широкого применения 
страховых продуктов, включая нормативные требования к 
обязательному страхованию.

1-2 кв. 2017 
года

СФГ осо, 
УМНЛ, 

ЮУ

25.

~ И 7

Задача 2.5.
Разработка и 
совершенствование 
нормативной 
правовой базы по 
защите прав 
потребителей 
финансовых услуг

НБ,
Г осфиниадзор,
СБК (по согласованию), 
АМФО (по согласованию), 
БА (по согласованию), ФКУ 
(по согласованию), 
ассоциации финансовых 
организаций (по 
согласованию)

1) На основе анализа нормативной правовой базы 
подготовка предложений по изменениям в нормативные 
правовые акты НБ и законодательные акты с целью 
совершенствования защиты прав потребителей 
финансовых услуг, при необходимости -  разработка 
проектов НПА и внесение на рассмотрение Правления.

В течение 2017 
года

ОЗПП У и, 
УМНЛ, У ПС, 

ЮУ. 
СФГ осо

2) Продвижение проектов законодательных актов, 
одобренных Правлением НБКР, через Правительство 
Кыргызской Республики и дальнейшее сопровождение в 
Жогорку Кенеше (при необходимости).

В течение 2017 
года, при 

необходимости

ЮУ, 
ОЗПП УИ, 

УМНЛ, 
СФГ о со

2 1 . Задача 2.6.
Распространение 
знаний об 
инвестициях

Госфиннадзор, НБ,
КФБ (по согласованию)

Участие в разработке и обеспечении доступа к 
качественным образовательным ресурсам об 
инвестировании и накоплениях; предоставление 
конкретных предложений в Госфиннадзор, встречи

В течение 2017 
года СФГ о со

Направление 3.
Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации

и финансовым услугам
28. Задача 3.1.

Обеспечение
населения

НБ, Госфиннадзор АЗД (по 
согласованию), АМФО (по 
согласованию),

1) Обеспечение разработки нового дизайна 
образовательного интернет-портала fmsabat.kg с учетом 2-3 кв. 2017 

года

СФГ OCO, | В рамках 
У АД Б, утвержденного 

СП j бюджета НБ, за

5



независимой и 
качественной 
финансовой 
информацией.

СБК (но согласованию). 
ФКУ (по согласованию), 
КФБ (по согласованию)

мероприятий по пунктам 5. 14, 16, 30 и 33 настоящего 
Плана.

счет средств j 
организаций

29. 2) Подготовка ссылок на полезные образовательные 
ресурсы по финансовой грамотности для размещения на 
интернет-портале finsabai.kg.

В течение 201? 
года, по мере 
разработки 

ресурсов

СФГ ОСО

30. 3) Размещение ссылок на полезные образовательные 
ресурсы по финансовой грамотности на интернет-портале 
finsabat.kg

В течение 2017 
года, по мере 

предоставления 
информации 

для 
размещения

У А ДБ

31. 4) Создание системы финансовых консультаций для 
предоставления объективной финансовой информации, 
включая политики и процедуры для проведения 
независимых финансовых консультаций, проверку и 
ачтестацию консультантов, а также создание учебных 
материалов.

В течение 2017 
года

СФГ ОСО, 
ОЗПП УИ

32. 5) Подготовка ссылок на правовые и информационные 
ресурсы по защите прав потребителей финансовых услуг 
для размещения на интернет-портале finsabat.kg.

В течение 2017 
года

СФГ ОСО, 
ОЗПП УИ

33. 6) Размещение ссылок на правовые и информационные 
ресурсы по защите прав потребителей финансовых услуг 
на интернет-портале finsabat.kg.

В течение 2017 
года, по мере 

предоставления 
информации 

для 
размещения

У АД Б

34. Задача 3.2.
Поддержка 
доверия к 
финансовым 
учреждениям

НБ, Госфиннадзор,
АЗД (по согласованию), 
АМФО (по согласованию), 
СБК (по согласованию), 
ФКУ (по согласованию), 
КФБ (по согласованию)

1) Подготовка конкретных предложений по проведению 
мероприятий, направленных на повышение доверия 
населения к финансовым учреждениям.

1-2 кв. 2017 
года

СФГ осо, 
ОЗПП УИ, 

УВН, УМНЛ

35. 2) Проведение мероприятий но информированию 
населения о деятельности ФКУ, платежных операторов и 
других поставщиков финансовых услуг (семинары / 
участие в теле- и радиопрограммах / материалы для 
размещения в СМИ и др.)

В течение 2017 
года

ОСО, 
УВН, 

УПС, УМНЛ, 
ОЗПП УИ, 

ОУ, СП

В рамках 
утвержденного 
бюджета НБ, а 
также за счет 
республиканского 
и местного 
бюджетов,

л п



- .... -... средств
организаций

36. 3) Организация и проведение финансовых ярмарок, в том 
числе в регионах республики.

В течение 2017 
года

СФГ ОСО, 
ОУ,
СП

В рамках 
утвержденного 
бюджета И Б, а 
также за счет 
республиканского 
и местного 
бюджетов, 
средств 
организаций

37. 4) Подготовка конкретных предложений по созданию 
условий для расширения финансового посредничества 
ФКУ (рост кредитования, привлечение депозитов)

В течение 2017 
года

УВН, УМНЛ, 
УПС, 

СФГ ОСО
38. 4) Подготовка конкретных предложений по внедрению 

новых финансовых инструментов, в том числе продуктов 
по исламским принципам банковского дела и 
финансирования)

В течение 2017 
года

УМНЛ, УВН, 
СФГ ОСО, 

ОЗПП

И спользуем ы е сокращ ения:

НБ -  Н ациональны й банк Кы ргызской Республики;
М О Н  -  М инистерство образования и науки Кы ргы зской Республики;
Госф иннадзор -  Государственная служ ба регулирования и надзора за финансовы м ры нком  при Правительстве Кыргызской Республики; 
ГН С -  Государственная налоговая служ ба при П равительстве К ы ргы зской Республики;
С оцф онд -  Социальный ф онд К ы ргы зской Республики;
А ЗД  -  А гентство по защ ите депозитов Кы ргызской Республики;
СБК -  ОЮ Л «Союз банков Кы ргызстана»;
А М Ф О  -  ОЮ Л «А ссоциация м икроф инансовы х организаций Кы ргы зской Республики»;
КФ Б -  ЗАО «Кыргызская Ф ондовая Биржа»;
КИ Б -  ОЮ Л «А ссоциация пользователей кредитной инф ормацией»;
О М С У  -  органы местного самоуправления;
О ГО -  организации граж данского общ ества;
У С О  -  учреж дения системы образования;
Б А -  бизнес-ассоциации; д
Ф КУ  -  ф инансово-кредитны е учреж дения. /


