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КИРИШҮҮ 

«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук уюму 2017-жылдын 10-

ноябрынан 18-ноябрына чейин телефон аркылуу жалпы улуттук социологиялык 

сурамжылоо жүргүздү. 

 

Бул сурамжылоонун максаты – Кыргыз Республикасынын жаңы 

президентиншайлагандан кийинки калктын саясий маанайын өлчөө. 

 

 

МААЛЫМАТТАРДЫ ТОПТОО ЖАНА ТАЛДОО ЫКМАСЫ 

Сурамжылоо телефон сурамжылоосунун CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing) адистештирилген компьютердик системасынын жардамы аркылуу 

жүргүзүлдү. Мындай ыкма социалдык жактан маанилүү маселелер боюнча 

маалыматтарды тез жана сапаттуу топтоого мүмкүнчүлүк берет. Телефон аркылуу 

сурамжылоонун маанилүү артыкчылыгы  маалыматты тез алууга жана аны ошондой эле 

тез иштеп чыгууда турат. Ошондой эле артыкчылыктардын бири ишенимдүүлүк болуп 

саналат, анткени уюмда оператордук бөлмөгө түздөн-түз катышуу менен сурамжылоо 

жүргүзүүгө көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары интервьюерлер кайсы 

гана жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүнү болбосун тыңшай ала турган жана  

интервьюерлердин ишин көзөмөлдөөчү супервайзердин көзөмөлү алдында болушат. 

 

Сурамжылоо үчүн уюлдук телефон номерлер атайы иштелип чыккан компьютердик 

программа менен капыстан тандалган болчу.  

Андан тышкары стационардык телефондорго чалуу үчүн ар бир област боюнча 

стационардык телефон номерлеринин маалыматтар базасы колдонулду. 

 

Изилденип жаткан жыйындылар 

 

Изилденүүчү жыйынды Кыргызстандын 18 жашка толгон жана андан улуу курактагы, 

өлкөнүн 9 аймагы: Бишкек ш., Ош ш., Чүй областы, Ысык-Көл областы, Талас областы, 

Нарын областы, Жалал-Абад областы, Ош жана Баткен областынын аймагында 

туруктуу жашаган шаардык жана айылдык жашоочулары болду. 

                                                           
1 УСКнын Электрондук маалыматтар базасыhttp://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/ 

Мүнөздөмөлөр Тандоого 

бөлүштүрүү 

2016-жылга карата УлутСтатКомдун 

маалыматтары боюнча % менен 

өлкөгө бөлүштүрүү1 

Жынысы   

Эркектер 48,4% 48,6% 

Аялдар 51,6% 51,4% 

Курагы   

18-34 48,5% 47,8% 

35-54 35,8% 34,5% 

55+ 15,7% 17,7% 

http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/


1-таблица. Үч демографиялык мүнөздөмө боюнча тандалма жана башкы 

жыйындыларды салыштыруу 

 

Тандоо дизайны 

 

Тандоо жети областтын жана Бишкек жана Ош шаарларынын ортосунда бирдей 

бөлүштүрүлгөн. Мындай тандоону тегиз бөлүштүрүү статистикалык 

жаңылыштыктарды азайтууга мүмкүнчүлүк берди. Ошондой эле телефон аркылуу 

сурамжылоонун жүрүшүндө шаардык калктуу пункттарга тандоо ашыкча болгон. 

Башкы жыйындыга салыштырмалуу тандалма жыйындынын курамындагы кетирилген 

пропорцияларды калыбына келтирүү үчүн өзгөрмөлүү “Областты” салмактоо жолу 

аркылуу тандоонун параметрлерине коррекция жүргүзүлдү. Бул үчүн эки өзгөрмөлүү 

үчүн алынган категориялар, салмактык коэфиценттер көбөйтүлдү. Ар бир өзгөрмөлүү 

үчүн салмактык коэффициенттер төмөндөгү формула боюнча чыгарылды: 

 

wi = Pi / pi, кайда 

wi- салмактык коэффициент 

Pi - i (УлутСтаткомдунмаалыматтары) жаатындагыадамдарүчүн, ал эми 

pi – ээболгонтандалмадагыобластагыадамдардынүлүшү i-. 

 

 

Интервьюрерлер телефон чалып сүйлөшө алган 1045 потенциалдуу респондентердин 

ичинен жалпысынан 738 адам сурамжылоого катышууга макулдугун беришти (жооп 

бергендердин саны 70,61%ды түздү). Мындай тандалма жыйындынын көлөмү үчүн 0,95 

ишеним деңгээлиндеги тандоонун максималдуу статистикалык жаңылышуусу 3,61%га 

барабар.  

 

Респонденттерди жалпы тандоо жыныс курагынын квоталарына, аймактык квоталарга 

(област/шаар/айыл), ошондой эле уюлдукгана, стационардык гана колдонуу боюнча 

квоталар жана мобилдик дагы, стационардык дагы байланышты колдонуучу 

респонденттер үчүн квоталарга көзөмөл кылуу менен ишке ашырылды. 

 

 

Стационардык телефон номерлерге чалуу учурунда трубканы ким көтөрсө ошол 

суралды. Капыстан тандоо стационардык номерлер маалыматтардын жалпы базасынан 

капыстан тандоо ыкмасы менен тандоо аркылуу камсыздалды. Уюлдук номерлерге 

чалуу учурунда трубканы ким көтөрсө ошол респондент суралды. Уюлдук 

телефондордун номерлери атайы программалык камсыздоонун жардамы менен 

тандалды. 

 

Респонденттер уюлдук жана стационардык байланыштын төмөндөгү операторлорунун 

кызматтарынан пайдаланган жарандар болушту:  



 

 

-Beeline 

-Megacom 

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу 

 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштепчыгуу SPSS статистикалык жана 

эконометриялык моделдештирүүнүн адистештирилген программалаык камсыздоо 

пакетин пайдалануу менен жүргүзүлдү. 

 

Сурама 

 

Телефон аркылуу сурамжылоо анкетасы 6демографиялык жана калктын жаңы 

президентти шайлагандан кийинки маанайын, калктын президент А.Ш. Атамбаевдин 

алты жылдык ишмердүүлүгү тууралуу пикирин, Кыргызстандын калкынын 2017-

жылдын октябрь айында болуп өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктары, 

КРнын шайлоо системасына болгон мамилесин жана жаңы президент Жээнбеков С. Ш. 

күтүүлөрдү баалоо боюнча 15 суроодон турду.  

 

Анкета А.Ш. Атамбаевдин президенттик кызматтагы жетишкендиктерине тиешелүү 

болгон жабык жана жарым жабык суроолордон жана бир ачык суроодон турду. 

Инструментарий орус тилинде түзүлүп, кыргыз тилине которулган. Эки вариант тең 

респонденттин тилине жараша сурамжылоо учурунда колдонулду. Бир анкетаны 

толтурууга 4 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин убакыт кетти, орто эсеп менен 8 мүнөт болду.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗИЛДӨӨНҮН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ 

Бул социологиялык сурамжылоо КР жаңы президентин шайлагандан кийинки калктын 

саясий артык көрүүлөрүн жана калктын президент А.Ш. Атамбаевдин алты жылдык 

ишмердүүлүгүн баалоосун, Кыргызстандын калкынын 2017-жылдын октябрында болуп 

өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына канааттануусун, КР шайлоо 

системасына болгон  мамилеси жана жаңы президент С. Ш. Жээнбековдон күтүүлөрдү 

каттоого багытталган.  

 Калктын 37,3%ын өлкөдөгү жашоону канааттандыраарлык деп эсептейт, ошол 

эле учурда респонденттердин 32,8%ы өлкөдөгү жашоо аларды бир гана  жагынан 

канааттандыра тургандыгын моюндарына алышты. Ушул тапта өлкөдө  ар бир 

сегизинчи респондентти  жашоо көп жагынан канааттандырбайт жана ар бир 

алтынчы сурамжыланган адамды канааттандырбайт. Жашоонун учурдагы 

деңгээлин терс баалоолор айыл жашоочуларына караганда шаар 

жашоочуларынын арасында (36%, 23,9%га каршы), ошондой эле Бишкек 

шаарынын жашоочулары (37,8%), Ысык-Көл (36,6%) жана Талас областынын 

жашоочулары (34,1%) арасында басымдуу. 

 Сурамжыланган калктын 53,7%ы өлкөдө иштер туура багытта жүрүп 

жаткандыгына “толугу менен” же “көбүнчө” кошулат. Респонденттердин 

34,8%ы “көбүнчө” же “таптакыр”  ошондой пикирге кошулбайт. 35 жаштан 54 

жашка чейинки курактагы респонденттердин арасында шектенүүчүлү мамиле 

басымдуу (38,6%), жана баарынан аз 55 жаштан жогорку курактагы категория 

арасында (29,3%). 

 Калктын 67,3%ы Атамбаев А.Ш. КР президенти катары алты жылдык ишин 

жактырышат. Ар бир бешинчи респондент (20,6%) Атамбаев А.Ш. алты жылдык 

ишин жактырбайт.  

 Атамбаев А.Ш. анын президенттик кызматтагы мезгили ичиндеги негизги 

жетишкендиктеринин арасында респонденттер көбүнчө: инфраструктуранын 

өнүгүүсүн (27,8%) жана саясий туруктуулукту (11,7%) аташты. Ар бир тогузунчу 

респондент (11%) АтамбаевА.Ш. анын президенттик мезгили ичинде кандайдыр 

бир жетишкендиктери жоктугу тууралуу билдирген.  

 Президенттик шайлоолорго добуш бербегендердин ичинен 47,1%ы негизги себеп 

катары шайлоо күнү башка жакка кеткендигин жана башка дарек боюнча добуш 

бере албагандыгын белгилешкен.13,8%ы биометрикалык маалыматтарды 

учурунда тапшырышкан эмес. 7,5% респондент, жыйынтыктары баары бир 

жасалмалана тургандыгын жана алардын шайлоолорго катышуусунан эч нерсе 

көз каранды эместигин белгилөө ишенбестигин билдирди.  

 Президенттик шайлоолорго катышкандардын ичинен сурамжыланган калктын 

жарымынан көбү президенттикке койгон кайсы талапкер үчүн добуш берүү 

керектиги боюнча акыркы чечимди үгүт кампаниясы башталганга чейин кабыл 

алышкан. 42,5% респондент шайлоо алдындагы үгүт кампаниясынын 

маалыматтык таасирине дуушар болушкан. Алардын ичинен  27,2%ы кайсы 

талапкерге добуш берүү үчүн чечимди үгүт кампаниясы башталганга чейин 

кабыл алышкан. Акыркы жумада 6,5% респондент өздөрүнүн тандоосун 

аныкташкан. Шайлоо болгон күнү 7,4% респондент акыркы чечимди кабыл 

алышкан. Айыл жергелеринин жашоочулары, ошондой эле 54 жашка чейинки 



респонденттер үгүт кампанияларынын маалыматтык таасирине көбүрөөк 

кабылышкан. 

 Эгерде респонденттерде дагы бир жолу добуш берүү мүмкүнчүлүгү болсо, 

сурамжыланган калктын 28,1%ы алар кимге добуш бермексиңер деген суроого 

жооп бере алышкан эмес. Жээнбеков С.Ш. талапкерлигин калктын 30,5%ы 

колдомок, алардын ичинде шаардыкына караганда айыл калкынын арасында 

басымдуу, калктын 22,5%ы Бабанов Ө.Т., добуш беришмек экен – ошол эле 

учурда анын талапкерлигин айылдын дагы, ошондой эле шаар калкынын бирдей 

өлчөмү колдойт.  

 41,3% сурамжыланган респонденттер болуп өткөн президенттик шайлоолордун 

жыйынтыктарына канаатанышкан эмес. Сурамжыланган калктын  41,3%ы 

канааттанууну билдиришти, ал эми 2,7%ы аларга мунун айырмасы жоктугун 

айтышты. Өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына 

канааттанбастыктын кыйла жогорку деңгээли Талас (72%), Ысык-Көл (43,9%), 

Чүй (43,9%), Жалал-Абад (41,5%) областтарында жана Бишкек ш. (46,3%) 

байкалат. 

 Сурамжыланган респонденттердин  жарымынан көбү (56,9%)  шайлоолордун 

жыйынтыктары алар үчүн күтүлгөндүгүн белгилешти. Сурамжыланган 

респонденттердин 31,7%ы үчүн шайлоолордун жыйынтыктары күтүүсүз болгон. 

 Суралгандардын 33,6%ы шайлоолордун жыйынтыктарын анык эмес  жана аларга 

ишенүүгө болбойт деп эсептешет. Сурамжыланган калктын 30,5%ы 

шайлоолордун жыйынтыктары туура жана шайлоочулардын эркин билдирүүсүнө 

дал келет деп эсептешет.  Ар бир төртүнчү  респондент кандайдыр бир 

жаңылыштыктар болушу мүмкүн деп жатышса дагы президенттик шайлоолордун 

жыйынтыктары туура деп ишенишет. Шайлоолордун жыйынтыктары анык деп 

эсептегендердин эң эле төмөнкү үлүшү Талас областындагы шайлоочулардын 

арасында 9,8% гана  шайлоочулардын эркин билдирүүлөрүнө дал келет деп 

эсептейт. Президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына карата ишенимдин 

төмөнкү көрсөткүчтөрү Ысык-Көл областында дагы байкалат (24,4%). 

 Сурамжыланган калктын 48%ы учурдагы шайлоо системасы реформаларга 

муктаж деп эсептешет. 27,4% респонденттер тескерисинче, мындай пикирди 

четке кагышат жана мындай зарылчылык жок деп эсептешет.  

 Сурамжыланган калктын 60,1%ы бийликтердин, компаниялардын жана 

мекемелердин жетекчилигинин шайлоочулардын тандоосуна кандайдыр бир 

таасир этүүгө аракеттенүүлөрүнө кабыл болгон эмес  же ал тууралуу уккан эмес. 

Ошо эле учурда суралган калктын үчтөн бир бөлүгүнөн көбү (33,5%) 

басымдуулукка кабыл болушкан же андай учурлан жөнүндө угушкан. Алардын 

ичинен 18% респонденттер президенттикке койгон белгилүү бир талапкер үчүн 

добуш берүүгө сыйлык (сыйлык, белек) убада кылышкандыгын моюндарына 

алышкан.  

 Сурамжыланган адамдардын 26,8%ы кызматка Жээнбеков С. Ш., келиши менен 

жакшы жагына дагы, жаман жагына дагы маанилүү өзгөрүүлөр болбойт деп 

ишенишет. 39,7% респонденттердин пикиринде өлкө Жээнбеков С. Ш., КР 

президенти катары өзүнүн милдеттерин аткарууга киришкен 2017-жылдын  1- 

декабрынан кийин тез өнүгө баштайт.  



 2017-жылдын сентябрь айындагы шайлоолор алдында жүргүзүлгөн 

сурамжылоонун жыйынтыктарына салыштырмалуу калктын жакшы маанайы 

кыйла төмөндөп кеткен. Сентябрдагы сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча 

57,6% респондент өлкөдөгү кырдаал жаңы президентти шайлагандан кийин 

жакшы жагына өзгөрөт деп ишенишкен. Жаңы президент шайлагандан кийин 

өлкөдө маанилүү кандайдыр бир өзгөрүүлөр болбой тургандыгын белгилеген  

12,5% респондент гана шектүү маанайда болчу. 

 Жаңы президент тарабынан калктын күткөн, көп айтылган күтүүлөрүнүн үч 

илтигине кирди: айлык акы, пения жана жөлөк пулду көбөйтүү  (23,6%); эл 

аралык мамилелерди жакшыртуу жана чыңдоо (15,9%); ошондой эле шаар жана 

айылдарды инфраструктурасын жакшыртуу (9,6%). 5,1% респондент жаңы 

президенттен эчтеке күтпөй тургандыгын белгилешти.  

 



СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

2017-жылдын 15-октябрында кыргызстандыктар  Кыргыз Республикасынын жаңы 

президентин шайлашты. Ушул сурамжылоонун алкактарында биз калктын 

президенттик шайлоолордон кийинки маанайын билүүгө аракеттендик. 

Сурамжыланган калктын 37,3%ы өлкөдөгү жашоого ыраазы (1-диаграмманы кар.). 

Респонденттердин дээрлик ушундай эле үлүшү жашоо аларды жарым жартылай 

канааттандыра тургандыгын моюндарына алышты (32,8%). Ушул тапта өлкөдөгү 

жашоо көп жагынан алганда ар бир сегизинчи респондентти канааттандырбайт 

(11,9%), жана ар бир алтынчы сурамжыланган адамды такыр канааттандырбайт  

(15%).      

*- Сурамжыланган респонденттердин саны 

 

Өлкөдөгү жашоого канааттануу респонденттердин жашаган калктуу пунктуна 

жараша ар кандай. Жашоонун учурдагы деңгээлинин терс баалары (“көп жагынан 

алганда канааттандырбайт” жана “такыр канааттандырбайт” топтолгон 

жооптор) айыл жашоочуларына караганда шаар жашоочуларынын арасында 

басымдуулук кылат (36%га  каршы 23,9%). Ага ылайык жашоо деңгээлинин жакшы 

баалары шаар жергесинде төмөн (2-диаграмманы кар.).   
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2-диаграмма. Эгерде жалпысынан алсак, Сизди өлкөдөгү 

учурдагы жашоо деңгээли кандай өлчөмдө 

канааттандырат? №738

Шаар Айыл



Жашоо деңгээлин баалоолорго респонденттердин курагы кыйла таасирин тийгизет. 

Жашы канчалык улуу болсо, респонденттер ошончолук шектенишет жана  өлкөдөгү 

жашоо деңгээлин терс баалоого ыкташат. Жаштар көбүрөөк оптимисттик маанайда 

болуп жана жооптордо өлкөдөгү жашоо деңгээлине канааттануу баалары көп 

кездешкен (3-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Жашоо деңгээлине терс баа берүүлөр “көп жагынан алганда канааттандырбайт” 

жана “такыр канааттандырбайт” топтолгон жооптор среди жителей город а 

Бишкек шаарынын (37,8%), Ысык-Көл (36,6%) жана Талас областынын (34,1%) 

жашоочуларынын арасында басымдуулук кылат. Калган областтарда мындайлардын 

үлүшү орто эсеп менен 22,3%ды түздү (4-диаграмманы кар.). 
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Сурамжыланган калктын жарымынан көбү (53,7%) өлкөдө иштер туура багытта бара 

жаткандыгына “толук” же “дээрлик” кошулат.  34,8% респонденттер мындай 

пикирге “дээрлик” же “такыр” кошулбайт (5-диаграмманы кар.).  

 

 
 

Калктын пикири респонденттердин курагына жараша айырмаланат. 55 жаштан 

жогорку курактагы калк арасында оптимисттик пикирлер басымдуу жана  - 59,5%ды 

түзөт, ошол эле учурда 18 жаштан 54 жашка чейинки курактык  топтор арасында  

мындайлардын үлүшү 52,4%ды (6-диаграмманы кар.) түзөт. 35 жаштан 54 жашка 

чейинки курактагы респонденттердин арасында шектенүү маанайлары басымдуулук 

кылат  (38,6%), жана жогорку курак категориясында баарынан аз (29,3%).   
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18-34 жаш 35-54 жаш 55+ жаш 



Ушул суроого берилген жооптордогу маанилүү айырмачылык респонденттердин 

жашаган калктуу пунктуна жараша байкалып турат. Айылдык жашоочулар 

өздөрүнүн айткан жоопторунда шаардык жашоочуларга салыштырмалуу 

оптимисттик маанайда (7-диаграмманы кар.).  Өлкөдө иштер туура багытта бара 

жаткандыган “толугу менен кошулам” жана “дээрлик кошулам” деп жооп 

бергендердин биргелешкен үлүшү шаардык жашоочулар арасында 47,4% болсо, 

айыл жашоочуларынын арасында 55,4%ды түздү. Ага ылайык шаар 

жашоочуларынан арасында “дээрлик кошулбайм” жана “такыр кошулбайм” деген 

жоопторду тандагандардын үлүшү басымдуу (44,7% га 32,8% каршы).  

 

 
Сурамжылангандардын 67,3%ы Атамбаев А.Ш. КР президенти катары алты жылдык 

ишин жактырышат (8-диаграмманы кар.). Аял жынысындагы респонденттер эркек 

жынысындагы респонденттерге караганда Атамбаев А.Ш. КР президенти катары 

иши тууралуу жакшы пикирлерин айтышкан (70,1%ы  64,4%га каршы). Ар бир 

бешинчи респондент Атамбаев А.Ш. КР алты жылдык ишин жактырбайт, ал эми ар 

бир сегизинчи респондент жооп бере алган эмес.  

 

 
Калктын пикирлериндеги кыйла айырмачылыктар ошондой эле респонденттердин 

жашаган калктуу пункту жана областы боюнча дагы байкалат. Нарындыктар калган 

бардык областтардын жашоочуларына караганда Атамбаев А.Ш. КР президенти 
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катары жасаган иши жаатында жактырышарын айтышты. Атамбаев А.Ш. КР 

президенти катары алты жылдык ишине жактырбаган пикирлерин айткандардын эң 

эле көп үлүшү Талас областынын жашоочулары жана Чүй областынын шаардык 

жашоочулары болушту (9-диаграмманы кар.). 

 

 
 

Атамбаев А.Ш., анын президенттик кызматынын учурундагы негизги 

жетишкендиктеринин арасында респонденттер көп учурда: инфраструктуранын 

өнүгүшү (27,8%)  жана саясий туруктуулукту (11,7%) аташты. Андан ары Атамбаев 

А.Ш.,  эл аралык мамилелерди чыңдоо; айлык акыларды, жөлөк пул жана пенсияны 

жогорулатуу; БКО өткөрүү ж.б. сыяктуу жетишкендиктери чоң айырма менен жүрөт 

(10-диаграмманы кар.). Ар бир төртүнчү респондент ушул суроого жооп бере алган 

эмес  (25,9%), ал эми ар бир тогузунчу адам Атамбаев А.Ш. президенттик кызматта 

отурган мезгилинде кандайдыр бир жетишкендиктердин болбогондугун ишенимдүү 

айтышты.   
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10-диаграмма. Сиз  Атамбаев А. Ш. президенттик 

кызматындагы кайсы жетишкендиктерди атай аласыз? 

№738



Сурамжыланган респонденттердин көпчүлүгү (76,4%) 2017-жылдын 15-

октябрындагы президенттик шайлоолордо добуш беришкендигин белгилешти.  

Респонденттердин арасында добуш берген эркектерге караганда добуш берген 

аялдар бир аз көбүрөөк болуп чыкты  (79,8%ы 72,8%га каршы). Ар бир төртүнчү 

респондент ал КР президентин шайлоолорго добуш бербегендигин моюнуна алды. 

Мындайлардын арасында эркек жынысындагы респонденттер көбүрөөк болду (11-

диаграмманы кар.). 

 

 
 

Респонденттердин курагынын жана  президенттик шайлоолорго катышуунун 

ортосундагы айдан ачык байланыш сезилип турат. Респонденттин курагы канчалык 

жогору болгон сайын, шайлоолорго добуш бергенден ошончолук көбүрөөк жана 

тескерисинче, жашы канчалык кичүү болгон сайын президенттик шайлоолорго 

катышкандардын саны ошончолук аз (12-диаграмманы кар.). 18-34 жаштагы добуш 

бербеген жаштардын үлүшү  33,5%ды түзсө, 55 жаштан жогорку курактагы 

топтордун арасында мындайлар 10,3%ды түздү.   
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шайлоолорунда добуш бердиңиз беле? №738

Ооба Жок



Президенттик шайлоолордо добуш бербегендердин кыйла жогорку саны  Бишкек 

шаарынын (51,2%), Ош (42,9%) шаары жана Нарын областынын (30,8%) 

жашоочулары, ошондой эле  Ысык-Көл областынын жашоочулары болуп чыкты 

(28,1%). Добуш берген респонденттердин эң эле көп саны Талас областынын 

жашоочулары, ошондой эле Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Чүй областтарынын 

жашоочулары болуп чыгышты (13-диаграмманы кар.).   

 

 
 

Президенттик шайлоолорго катышпаган респонденттердин ичинен жарымынан азы 

(47,1%)  негизги себеп катары ушул күнү башка жакка кетишкендигин жана башка 

дарек боюнча добуш бере албай калгандыктарын белгилешти. Сурамжылангандар 

экинчи маанилүү себеп катары биометрикалык маалыматтарды 

тапшырбагандыктарын аташты (13,8%). 7,5% респондент жыйынтыктары баары бир 

жасалма болот жана алардын шайлоолорго катышуусунан эч нерсе көз каранды 

эместигин белгилөө менен  ишенбөөчүлүктү билдиришти (14-диаграмманы кар.). 

 

48,8%

76,8%76,2%80,3%
95,0%

79,0%
92,0%

71,9%69,2%
79,7%

57,1%
77,3%

100%
89,9%86,7%

74,6%

51,2%

23,2%23,8%19,7%
5,0%

21,0%
8,0%

28,1%30,8%
20,3%

42,9%
22,7%

10,1%13,3%
25,4%

Шаар Шаар Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл Шаар Айыл

Бишкек Ош Баткен обл. Жалал-Абад обл.Ысык-Көл обл. Нарын обл. Ош обл. Талас обл. Чүй обл.

13-диаграмма. Сиз Кыргыз Республикасынын президенттик 

шайлоолорунда добуш бердиңиз беле? №738

Ооба Жок

47,1%

13,8%

5,2%

7,5%

4,6%

4,6%

5,2%

1,7%

5,7%

4,6%

Добуш берген күнү башка жакта болчумун

Биометрикалык маалыматтарды тапшырган …

Татыктуу талапкер жок болчу

Жыйынтыктары баары бир жасалма болот …

Мен саясатка кызыкпаймын, мунун …

Өзүмдү шайлоочулардын тизмесинен таба …

Ден соолугума байланыштуу

Мен эч убакта шайлоого барбаймын

Жооп бере албайм

Башка (үй-бүлөлүк абалдар боюнча,бошой …

14-диаграмма. Сиз шайлоолорго катышкан жоксуз. Сиз 

кандай себептер менен добуш берген жоксуз?  №174



Президенттик шайлоолорго катышкандардын ичине сурамжыланган калктын 

жарымынан көбү (57,4%) президенттикке койгон кайсы талапкер үчүн добуш берүү 

тууралуу биротоло чечимди үгүт кампаниясына аз калганда кабыл алышкан. 

Респонденттердин үчтөн азыраак бөлүгү (27,2%) президенттикке койгон кайсы 

талапкер үчүн добуш берүү тууралуу биротоло чечимди үгүт кампаниясы 

башталганда кабыл алышкан. Акыркы жумада өзүнүн чечимин 6,5% респондент 

аныктаган. Шайлоолор күнү 7,4% респондент биротоло чечим кабыл алышкан 

 (15-диаграмманы кар.).    

 

 
 

55 жаштан жогорку курак категориясындагы респонденттер кичүү курактагы 

респонденттерге караганда үгүт кампаниясынын маалыматтык таасирине азыраак 

дуушар болушкан. Калктын 55 жаштан жогорку курактагы бөлүгүнүн  61,5%ы 

президенттикке койгон кайсы талапкер үчүн добуш берүү тууралуу биротоло 

чечимди үгүт кампаниясына аз калганда кабыл алышкандыгын белгилешти. Үгүт 

кампаниясынын маалыматтык таасирине 18 жаштан 54 жашка чейинки курак 

категориясындагы респонденттер көбүрөөк дуушар болушкан, орто эсеп менен 

“үгүт кампаниясы башталганда”, “акыркы күнү” жана “шайлоолор күнү” деп 

белгилегендердин орточо үлүшү 42,2%ды түздү, ошол эле учурда 55 жаштан 

жогорку курактагы жооп берген респонденттердин жалпы үлүшү 36,5% болгон (16- 

диаграмманы кар.).   

 

 

57,4%27,2%

6,5%

7,4%1,4%

15-диаграмма. Сиз президенттикке койгон кайсы 

талапкерге добуш бере тургандыгыңыз тууралуу акыркы 

чечимди качан кабыл алдыңыз? №564

Үгүт кампаниясы 

башталганга чейин

Үгүт кампаниясы 

башталганда

Акыркы жумада

Шайлоо күнү

Жооп бере албайм



 
 

Айыл жергесинин жашоочулары үгүт кампанияларынын маалыматтык таасирине 

көбүрөөк дуушар болушкан  (17-диаграмманы кар.). Президенттикке койгон кайсы 

талапкер үчүн добуш берүү керектиги тууралуу биротоло чечимди үгүт кампаниясы 

башталганда кабыл алгандар шаардыктарга караганда айыл жашоочуларынын 

арасында басымдуулук кылат  (28,6%га  20,6% каршы). 

 

 
 

Ушул суроо боюнча респонденттердин жоопторундагы айырмачылык областтар 

боюнча дагы байкалат.  Талас (74,7%), Ысык-Көл (62,5%) жана Жалал-Абад (60,3%) 

областтарынын жашоочуларынын көпчүлүгү президенттикке койгон кайсы талапкер 

үчүн добуш берүү керектиги тууралуу биротоло чечимди үгүт кампаниясы 

башталаарына аз калганда кабыл алышкан. Үгүт кампаниясынын маалыматтык 

таасирине Бишкек шаарынын жашоочулары көбүрөөк дуушар болушкан, (“үгүт 

кампаниясы башталганда”, “акыркы жумада” жана “шайлоо күнү” деп 

белгилегендердин жалпы үлүшү 52,2%ды түздү), Баткен (52,3%), Чүй (47,6%) жана 

Үгүт кампаниясы башталганга чейин

Үгүт кампаниясы башталганда

Акыркы жумада

Шайлоо күнү

Жооп бере албайм
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5,4%

7,7%
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61,5%

25,0%

4,8%

6,7%

1,9%

16-диаграмма. Сиз  президенттикке койгон кайсы талапкерге 

добуш бере тургандыгыңыз тууралуу акыркы чечимди качан 

кабыл 

алдыңыз? №564
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17-диаграмма. Сиз  президенттикке койгон кайсы талапкер үчүн 

добуш бере тургандыгыңыз тууралуу акыркы чечимди качан 

кабыл алдыңыз? №564

Шаар Айыл



Ош (46,8%) областтары. Башка областтардагы жооптордун жалпы үлүшү Талас 

24%дан Нарын 40,6%га чейин жетет. 

 

 
 

Эгерде респонденттерде дагы бир жолу добуш берүү мүмкүнчүлүгү болсо, 

сурамжыланган калктын дээрлик 28,1%ы алар ким үчүн добуш бере алаарына жооп 

бере алышкан эмес.  Жээнбеков С.Ш. талапкерлигин калктын 30,5%ы колдомок, 

алардын арасында айыл калкы шаар калкына караганда көбүрөөк. Калктын 22,5%ы  

Бабанов Ө.Т., добуш беришмек – ошол эле учурда анын талапкерлигин айылдын 

дагы, шаардын дагы калкынын бирдей саны колдоп жатат  (19-20-диаграмманы кар.). 

Сурамжыланган респонденттердин үч бөлүгү ушул суроого жооп бере албагандыгы 

көрүнүктүү окуя, алардын арасында аялдарга караганда эркектер көбүрөөк.  
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18-диаграмма. Сиз  президенттикке койгон кайсы талапкер 

үчүн добуш бере тургандыгыңыз тууралуу чечимди качан 

кабыл алдыңыз? №564
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Жооп бере албайм
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Жээнбеков Сооронбай Шарипович

Бабанов Өмүрбек Токтогулович

Мадумаров Адахан Кимсанбаевич

Сариев Темир Аргембаевич

Масадыков Таалатбек Шамудинович

Кочкоров Улукбек Тойчубаевич

Уметалиева Токтайым Джумаковна

Малиев Арсланбек Касымакунович

Бардыгына каршымын

Жооп бере албайм

19-диаграмма. Эгерде Сизде дагы бир жолу добуш берүү 

мүмкүнчүлүгү болсо, кайсы президенттикке талапкер үчүн 

добуш берет элеңиз? №738

Бардыгы Эркек Аял



 
41,3% сурамжыланган респонденттер болуп өткөн президенттик шайлоолордун 

жыйынтыктарына канааттанбайт. Сурамжыланган калктын  41,3%ы 

канааттангандыктарын билдиришти, ал эми  2,7%ы аларга мунун мааниси жоктугун 

айтышты. Ар бир онунчу  респондент ушул суроого жооп бере алган эмес (21-

диаграмманы кар.).  
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20-диаграмма. Эгерде Сизде дагы бир жолу добуш берүүгө 

мүмкүнчүлүк болсо, кайсы президенттикке талапкер үчүн 

добуш берет элеңиз? №738

Шаар Айыл
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41,3%

2,7%
10%

21-диаграмма. Сиз болуп өткөн  президенттик шайлоолорго 

жеке канааттандыңызбы? №738

Канааттандым

Канааттанган жокмун

Мага айырмасы жок

Жооп бере албайм



22-диаграммада төмөн жакта 2017-жылдын 15-октябрында болуп өткөн 

президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына айыл жашоочулары баарынан көп 

ыраазы экендигин көрүүгө болот (47,4%ы 38,6%га каршы). Шаар жашоочулары 

болуп өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына канааттанбай 

тургандыгын көбүрөөк билдиришкен (49,1% ы  41,5%га каршы).   

 
 

Канааттануу деңгээли респонденттердин жашаган областына жараша айырмаланат. 

Болуп өткөн президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына канааттануунун кыйла 

төмөнкү деңгээли Талас (19,5%), Ысык-Көл (37,8%) областтарында жана Бишкек 

шаарында (37,8%) байкалат. Талас областынын жашоочуларынын көпчүлүгү 

президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына канааттанбагандыктарын 

билдиришти (72%). Канааттанбаган респонденттердин жогорку үлүшү ошондой эле  

Бишкек шаарында (46,3%), Ысык-Көл (43,9%), Чүй (43,9%) жана Жалал-Абад 

(41,5%) областтарында белгиленет. 
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Мага айырмасы 

жок

Жооп бере 

албайм
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22-диаграмма. Сиз болуп өткөн  президенттик шайлоолорго 

жеке канааттандыңызбы? №738

Шаар Айыл
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23-диаграмма. Сиз болуп өткөн  президенттик шайлоолорго 

жеке канааттандыңызбы? №738

Канааттандым Канааттанган жокмун Мага айырмасы жок Жооп бере албайм



 
 

Сурамжыланган респонденттердин жарымынан көбү (56,9%) шайлоолордун 

жыйынтыктары күтүлгөндөй болгондугун белгилешти (24-диаграмманы кар.). 

Респонденттердин үчтөн көп бөлүгү үчүн шайлоолордун жыйынтыктары күтүүсүз 

болуп чыкты. Ошол эле учурда шайлоолордун жыйынтыктары аялдарга караганда 

эркек жынысындагы респонденттер үчүн көбүрөөк күтүүсүз болуп чыккан  (33,6% 

жана 29,9% ага ылайык).    

 

Респонденттердин курагы менен ушул суроонун айдан ачык байланышы байкалат. 

Респонденттердин курагы канчалык жогору болгон сайын алардын күткөндөрү 

президенттик шайлоолордун жыйынтыктары менен ошончолук көп дал келишкен. 

Шайлоолордун жыйынтыктары  калктын 18-34 жашка чейинки жаштар категориясы 

үчүн көбүнчө күтүүсүздүк болуп чыккан (25-диаграмманы кар.).  

 

 
Талас областынын калкынын басымдуу көпчүлүгү Бабанова Ө.Т., үчүн добуш 

бергендигине карабастан респонденттердин 47,6%ы үчүн шайлоолордун 

жыйынтыгы күтүлгөн болуп чыкты. Ошол эле учурда Жээнбеков С.Ш. , жеңишин 

күтпөгөндөрдүн көп үлүшү ошондой эле Талас областында (48,8%) болуп чыкты. 

Шайлоолордун жыйынтыктары Баткен (39%), Ысык-Көл (32,9%) жана Ош (30,5%) 

56,9%31,7%

11,4%

24-диаграмма. Шайлоолордун жыйынтыгы сиз үчүнг 

күткөндөй боддубу же күтүүсүз болдубу?  №738
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25-диаграмма. Шайлоолордун жыйынтыгы сиз үчүн 

күткөндөй болдубу же күтүүсүз болдубу? №738

Күткөндөй болду Күтүүсүз болду Жооп бере албайм



областтарынын жашоочулары үчүн дагы күтүүсүз болуп чыкты. Калган областтарда 

мындайлардын үлүшү 27%дан ашкан жок (26-диаграмманы кар.).  

 

 
 

33,6%ы шайлоолордун жыйынтыктары туура эмес жана аларга ишенүүгө болбойт 

деп эсептешет. Сурамжыланган калктын 30,5%нын пикиринде шайлоолордун 

жыйынтыктары туура жана шайлоочулардын эркин билдирүүлөрүнө дал келет. Ар 

бир төртүнчү респондент кандайдыр бир тартип бузуулар болушу мүмкүн деп 

эсептесе дагы, президенттик шайлоолордун жыйынтыктары туура деп эсептейт.  

Ушул суроого жооп берген ар бир сегизинчи адам жооп бере алган эмес  (27-

диаграмманы кар.).  

 

 
Президенттик шайлоолордун жыйынтыктарынын деңгээлине респонденттердин 

курагы таасирин тийгизет. Респонденттердин курагы канчалык кичүү болгон сайын, 

шайлоолордун жыйынтыктары тууралуу эмес жана аларга ишенбөө керек 
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26-диаграмма. Шайлоолордун жыйынтыгы сиз үчүн 

күткөндөй болдубу же күтүүсүз болдубу? №738

Күткөндөй болду Күтүүсүз болду Жооп бере албайм
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шайлоочулардын эркин 

билдирүүүснө дал 

келишет 

Балким кандайдыр бир 
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Шайлоолордун 
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27-диаграмма. Сиз президенттик шайлоолордун 

жыйынтыгына канчалык деңгээлде ишенүүгө болот деп 

эсептейсиз? №738



дегендердин саны көп. Тескери тенденция улуу курак  категориясында байкалат,  

респонденттердин курагы канчалык жогору болсо, шайлоолордун жыйынтыктары 

туура жана шайлоочулардын эркин билдирүүсүнө дал келет деп эсептегендер 

ошончолук көп (28-диаграмманы кар.).   

 
 

Шаар жергесинин жашоочулары айылдыктарга караганда кыйла шектүү маанайда 

жана  президенттик шайлоолордун жыйынтыктарын туура эмес жана ага ишенүүгө 

болбойт деп эсептешет (43%ы 31,5%га каршы). Айыл жашоочуларынын арасында 

ушул суроого жооп бере албагандар көбүрөөк болуп чыкты  (29-диаграмманы кар.).   
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28-диаграмма. Сиз президенттик  шайлоолордун 

жыйынтыктарына канчалык деңгээлде ишенүүгө болот деп 

эсептейсиз? №738
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29-диаграмма. Сиз президенттик шайлоолордун 

жыйынтыгына канчалык деңгээлде ишенүүгө болот деп 

эсептейсиз? №738

Шаар Айыл



Президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына ишенүү деңгээли респонденттердин 

жашаган областы боюнча айырмаланат. Шайлоолордун жыйынтыктарын туура жана 

ал шайлоочулардын эркин билдирүүлөрүнө дал келет деп эсептегендердин эң эле 

төмөнкү деңгээли Талас областында болгону 9,8%  (30-диаграмманы кар).  

Президенттик шайлоолордун жыйынтыктарына ишенүү деңгээли төмөнкү 

көрсөткүчтөрү Ысык-Көл областында дагы байкалат (24,4%). Президенттик 

шайлоолордун жыйынтыктарын туура эмес деп эсептегендердин жогорку үлүшү 

Талас (57,3%), Ысык-Көл (42,7%) областтарында жана Бишкек шаарында байкалат 

(43,9%).  

 
Сурамжыланган калктын 48%ы учурдагы шайлоо системасы реформаларга муктаж 

деп эсептешет. Буга баарынан эркек жынысындагылар көбүрөөк ишенет жана бир аз 

сандагы аялдар ушундай деп эсептешет. Респонденттердин үчкө жетпеген бөлүгү 

 (27,4%) тескерисинче, мындай пикирди четке кагышат жана мындай зарылчылык 

жок деп эсептешет (31-диаграмманы кар.).  
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30-диаграмма. Сиз президенттик шайлоолордун 

жыйынтыктарына канчалык деңгээлде ишенүүгө болот деп 

эсептейсиз? №738
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31-диаграмма. Сиз учурдагы шайлоо системасы  

реформаларга муктаж деп эсептейсизби?
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Эркек -50,1%

Аял- 45,9% 
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Аял - 29,4% 

Эркек - 30,3%

Аял - 24,7% 



Калктын учурдагы шайлоо системасын реформалоого тиешелүү пикири 

респонденттердин жашап жаткан калктуу пункту жана областына жараша 

айырмаланып турат. Учурдагы шайлоо системасы реформаларга муктаж деп 

ишенгендердин жогорку үлүшү Талас областында, Ысык-Көл, Чүй жана Батке 

областтарынын шаарларында, ошондой эле Бишкек шаарында болуп чыкты (32-

диаграмманы кар.). Учурдагы шайлоо системасын реформалоонун зарылчылыгынын 

жоктугун көп учурда айыл жергесинин жашоочулары  белгилешти, бирок  Баткен, 

Нарын, Ош жана Чүй областтарында жана Ош шаарында дагы баарынан көп.   

 

 
 

Калктын көпчүлүк бөлүгү бийликтердин, компаниялардын жана мекемелердин 

жетекчилеринин шайлоочулардын тандоолоруна кандайдыр бир жол менен таасир 

этүү аракеттерине бет келишкен эмес жана угушкан эмес. Ошол эле учурда 

сурамжыланган калктын үчтөн көбүрөөк бөлүгү (33,5%) кысымга дуушар болушкан 

жана бийликтердин, компаниялардын жана мекемелердин жетекчилеринин алардын 

тандоолоруна кандайдыр бир жол менен таасир этүү аракеттерине бет келишкен  

жана ал тууралуу угушкан. 

 Ар бир бешинчи (18%) респондент президенттикке койгон белгилүү бир талапкер 

үчүн добуш берүүгө сыйлык (сыйлык, белек) убада кылышкандыгын моюндарына 

алышты. Ошол эле учурда шаар жергесинде мындай учурлар айыл жергесине 

караганда көп белгиленген  (17,5% жана ага ылайык 14,1%).  Сурамжылангандардын 

6,2%ы жетекчилик колдоп жаткан талапкер үчүн добуш берүүгө ишендирүү 

аракеттери менен бет келишкен. 5,1% респонденттер тигил же бул талапкер үчүн 

добуш берүү талаптары тууралуу угушкандыгын моюндарына алышты. 4,2% 

респондент шайлоолорго катышуудан баш тартса же катышпаса материалдык же 

тартипке чакыруу жазаларын колдонобуз деп коркуткан учурларга бет келишкен. 

Дагы  6,3%ы ушул суроого жооп бере алышкан эмес (33-диаграмманы кар.).   
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32-диаграмма. Сиз учурдагы шайлоо системасы 

реформаларга муктаж деп эсептейсизби?

Ооба Жок Жооп бере албайм



 
 

Сурамжыланган адамдардын 26,8%ы кызматка Жээнбеков С.Ш., келиши менен 

жакшы жагына дагы, жаман жагына дагы маанилүү өзгөрүүлөр болбойт деп ишенет. 

Буга аял жынысындагыга караганда эркек жынысындагылар көбүрөөк ишенет 

(29,1%ы 24,7%га каршы).  Сурамжылангандардын үч бөлүгү ушул суроого жооп бере 

алышкан эмес (34-диаграмманы кар.).  

 

39,7% респонденттин пикиринде өлкө Жээнбеков С. Ш. КР президенти катары  

өзүнүн милдетин аткарууга киришкен 2017-жылдын 1-декабрынан кийин өзгөрүүлөр 

болот деп ишенет. Мындай пикирди баарынан дагы эркек жынысына караганда аял 

жынысындагылар көп карманышат (41,7%ы 37,5%га каршы). Жээнбеков С. Ш. КР 

президенти катары  өзүнүн милдетин аткарууга киришкенде өлкөдөгү кырдаал 

начарлайт деп 3,8% респондент эсептейт. 

 

Жалпысынан алганда калктын жакшы маанайы 2017-жылдын сентябрындагы2 

шайлоолордун алдында жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыктарына 

салыштырмалуу кыйла төмөндөгөн. Сентябрдагы сурамжылоонун жыйынтыктары 

боюнча сурамжыланган калктын жарымынан көбү (57,6%) өлкөдөгү кырдаал жаңы 

президент шайлангандан жакшы жагына өзгөрөт деп ишенишкен. Жаңы президент  

шайлангандан кийин өлкөдө кандайдыр бир өзгөрүүлөр болбойт деп белгилеген  

12,5% респондент гана шектүү маанайда болушкан эле. 
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33-диаграмма. Сиз бийликтердин, компания жана 

мекемелердин жетекчилеринин шайлоочулардын тандоосуна 

кандайдыр бир түрдө таасир этүү аракеттери тууралуу 

туугандарыңыздан, досторуңуздан жана тааныштарыңыздан 

уктуңуз беле же жеке бет келиштиңиз беле же мында

Бардыгы Шаар Айыл



 
 

Ош шаарынын (51,2%), Баткен (48,8%), Жалал-Абад (48,8%), Нарын (46,3%) жана 

Ош (43,9%) областтарынын жашоочулары жакшы маанайда. Жээнбеков С. Ш. КР 

президенти катары  өзүнүн милдетин аткарууга киришери менен өлкөдөгү кырдаал 

жаңы президент шайлангандан жакшы жагына өзгөрөт деп шектүү маанайда болгон 

жана эсептегендер Чүй (39%), Талас (34,1%) областтарынын жана Бишкек шаарында 

(34,1%) жашаган респонденттер. Өлкөдөгү кырдаал начарлайт деп эсептегендердин 

үлүшү башка областтардан айырмаланып Талас (9,8%) жана Нарын (6,1%) 

областтарында басымдуулук кылат. 
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34-диаграмма. Сиздин пикириңизде

Жээнбеков С. Ш.  КР президенти катары өзүнүн милдеттерин 

аткарууга  киришкен 2017-жылдын 1-декабрынан кийин  

өлкөдөгү кырдаал кандай өзгөрөт деп ойлосуз? №738

Бардыгы Эркек Аял

35,4%
51,2%

48,8%
48,8%

35,4%
46,3%

43,9%
20,7%

26,8%

34,1%
18,3%

19,5%
17,1%

25,6%
26,8%

26,8%
34,1%

39,0%

2,4%
1,2%

1,2%
4,9%

4,9%
6,1%

1,2%
9,8%

2,4%

28,0%
29,3%
30,5%
29,3%

34,1%
20,7%

28,0%
35,4%

31,7%

Бишкек шаары

Баткен обл.

Ысык-Көл обл.

Ош обл.

Чүй обл.

35-диаграмма. Сиздин пикириңизде,  Жээнбеков С. Ш.  КР 

президентти катары өзүнүн милдеттерин аткарууга киришкен 

2017-жылдын 1-декабрынан кийин өлкөдөгү кырдаал кандай 

өзгөрөт деп ойлойсуз? №738

Өлкө тез өнүгөт

Начар жагына дагы, жакшы жагына дагы коомдук өзгөрүүлөр болбойт 

Өлкөдөгү кырдаал начарлайт 

Жооп бере албайм



Жаңы президенттен күткөн калк тарабынан көп айтылган күтүүлөрдүн үч илтигине 

кирди: 

‒ айлык акыларды, пенсия жана жөлөк пулдарды көбөйтүү;  

‒ эл аралык мамилелерди жакшыртуу жана чыңдоо; ошондой эле  

‒ шаар жана айылдардын инфраструктураларын жакшыртуу. 

Андан ары калктын айыл чарбасын өнүктүрүү, өлкөдөгү туруктуулукту колдоо,  

МСП өнүктүрүү сыяктуу күтүүлөрү чоң айырмачылык менен кетет. Калктын 

коррупция менен күрөшүү же өлкөнүн экономикалык абалын жакшыртуу сыяктуу 

күтүүлөрдү калктын 2,6%ынан көбү аташты. 5,1% респонденттер жаңы президенттен 

эч нерсе күтпөй тургандыгын белгилешти (36-диаграмманы кар.).  

 

 

23,6%

15,9%

9,6%

7,6%

6,8%

5,7%

2,6%

2,2%

1,2%

1,9%

1,1%

2,5%

5,1%

14,4%

Айлык акылардын, пенсиялардын жана жөлөк …

Эл аралык мамилелерди жакшыртуу жан чыңдоо 

Шаар жана айылдардын инфраструктураларын …

Айыл чарбасын өнкүтүрүү

Өлкөдөгү туруктуулук (саясий, экономикалык)

Чакан жана орто бизнестин өнүгүүсү

Коррупция менен күрөшүү

Экономикалык абалды жакшыртуу

Ипотекалык насыя боюнча пайыздык ставканы …

Жаңы жумуш орундарын түзүү

Бүтүндөй өлкөнүн өнүгүүсү

Башка

Эч нерсе күтүшпөйт

Жооп бере албайм

36-диаграмма. Сиз жаңы президенттен эмнени күтөсүз? №738


