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Кыргыз Республикасында уй-булелук зомбулуктан сактоо жана 
коргоо боюнча жергиликтуу комитеттер учун Колдонмону

бекитуу тууралуу 
БИРГЕЛЕШКЕН БУЙРУК

“Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо жонунде” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 18 жана ,19-беренелерине жана 
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин “Уй-булелук 
зомбулуктан сактоо жана коргоо тартиби жонунде” 2019-жылдын 
I-августундагы № 390 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасында 
уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу 
комитеттердин ишин уюштуруу максатында, буйрук кылабыз:

1. Кыргыз Республикасында уй-булелук зомбулуктан сактоо 
жана коргоо боюнча жергиликтуу комитеттердин Колдонмосу (мындан 
ары - Колдонмо) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана 
миграция министрлиги (мындан ары - Министрлик) 2022-2023-жылдар 
ичинде уй-буледегу зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча 
жергиликтуу комитеттерине, Министрликтин аймактык белумдеруне, 
айыл екметтеруне жана шаарлардын мэрияларына ушул Колдонмону 
колдонуу боюнча окутууну уюштурсун.

3. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органдарына 
(мындан ары -  Ж0Б аткаруу органдары) уй-булелук зомбулуктан 
сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу комитеттерди тузууде жана 
ишмердуулугун уюштурууда ушул буйрук менен бекитилген 
Колдонмо до камтылган сунуштамаларды колдонуу су сунушталсын.

4. Жергиликтуу мамлекеттик администрацияларга (мындан ары - 
ЖМА) езунун ишмердуулугу жана уй-булелук зомбулуктан сактоону 
жана коргоону жузеге ашыруучу субъекттер болгон мамлекеттик 
органдардын аймактык тузумдерунун ишмердуулугу женунде



жыйынды отчетту жана маалыматтарды, уй-булелук зомбулуктан 
сактоо жана коргоо чейресундегу мыйзамдарга ылайык, ыйгарым 
укуктуу орган тарабынан аныкталган формада жана моонетте беруусу 
сунушталсын.

5. Ж0Б аткаруу органдарына, уй-булелук зомбулуктан сактоо 
жана коргоо боюнча ишмердиктери женундо маалыматтарды аталган 
чейредегу мыйзамдардын талаптарына ылайык ЖМАларга берип 
туруу сунушталсын.

6. Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча 
жергиликтуу комитеттерге ишмердиктери женундо маалыматтарды 
Ж0Б аткаруу органына алар сураган меенетте берип туруу 
сунушталсын.

7. Министрликтин документтик камсыздоо жана 
административдик колдоо белуму жана Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу иштери. -'боюнча мамлекеттик 
агенттигинин (мындан ары - Агенттик) аппаратынын ишин 
уюштуруучулук камсыздоо башкармалыгынын кадрлар, документ 
жугуртуу жана контролдоо белуму ушул буйрукту Министрликтин 
ведомстволук жана аймактык белумдерунун жана Агенттиктин 
тузумдук белумдерунун жетекчилерине жеткиришсин.

8. Министрлик жана Агенттик жогоруда керсетулген 
Колдонмону Министрликтин жана Агенттиктин расмий веб- 
сайттарына жайгаштырышсын.

9. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз 
Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция 
министринин орун басары Ж.И. Алыбаевага жана Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик 
кызмат жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу иштери боюнча 
мамлекеттик агештигинин директорунун орун басары 
Р.М. Алыкуловго жуктелсун.

10. Бул биргелешкен буйрук кол коюлган кунден тартып кучуне
кирет.

Об утверждении Руководства для местных комитетов по охране и
защите от семейного насилия в Кырг ызской Республике

В целях организации работы местных комитетов по охране и 
защите от семейного насилия в Кыргызской Республике,
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руководствуясь статьями 18 и 19 Закона Кыргызской Республики 
«Об охране и защите от семейного насилия» и постановлением 
Кабинета Министров Кыргызской Республики «О порядке 
осуществления охраны и защиты от семейного насилия» от Гавгуста 
2019 года № 390, приказываем:

1. Утвердить Руководство для местных комитетов по охране и 
защите от семейного насилия в Кыргызской Республике (далее -  
Руководство), согласно приложению.

2. Министерству труда, социального обеспечения и миграции 
Кыргызской Республики (далее -  Министерство) в течении 
2022-2023 годов, организовать обучение по применению 
утвержденного Руководства для местных комитетов по охране и 
защите от семейного насилия, территориальных подразделений 
Министерства, айыл окмоту и мэрий городов.

3. Рекомендовать исполнительным органам местного 
самоуправления (далее -  исполнительные органы МСУ) при создании 
и организации деятельности местных комитетов по охране и защите от 
семейного насилия применять рекомендации, содержащиеся в 
Руководстве, утвержденного настоящим приказом.

4. Рекомендовать местным государственным администрациям 
(далее-МГА) предоставлять в уполномоченный орган сводный отчет и 
информацию о своей деятельности и деятельности территориальных 
подразделений государственных органов, являющихся субъектами 
охраны и защиты от семейного насилия по форме и в сроки, 
определенные уполномоченным органом, в соответствии с 
законодательством в сфере охраны и защиты от семейного насилия.

5. Рекомендовать исполнительным органам МСУ предоставлять 
информации о деятельности по охране и защите от семейного насилия 
в МГА, в соответствии с законодательством в указанной сфере.

6. Рекомендовать местным комитетам по охране и защите от 
семейного насилия предоставлять информации в исполнительные
органы МСУ о деятельности местного комитета в запрашиваемые

лсроки.
7. Отделу документационного обеспечения и административной 

поддержки Министерства и отделу кадров, документооборота и 
контроля Управления организационного обсепечения деятельности 
аппарата Государственного агентства по делам государственной 
службы и местного самоуправления при Кабинете Министров 
Кыргызской Республики (далее-Агентство), довести настоящий приказ
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до руководителей подведомственных и территориальных 
подразделений Министерства и структурных подразделений 
Агентства.

8. Министерству и Агентству разместить вышеуказанное 
Руководство на официальных сайтах Министерства и Агентства.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда, социального обеспечения и миграции 
Кыргызской Республики Ж.И. Алыбаеву и заместителя директора 
Государственного агентства по делам государственной службы и 
местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской 
Республики Р.М. Алыкулова.

10. Настоящий совместный приказ вступает в силу со дня 
подписания.

Кы ргыз Респу б л и кас ы н ы н 
Эмгек, социалдык камсыздоо 
жана миграция министр и

К.Б. Базарбаев
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