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Бул изилдөө Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин 

жардамы менен ишке ашырылды. Макаланын мазмуну үчүн “Демократия жана жарандык коом үчун 

коалициясы” Коомдук бирикмеси  жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн көз 

карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес. 

 



 

КИРИШҮҮ 

 

“Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция” коомдук бирикмеси өзүнүн иш-

аракеттеринин алкагында Кыргызстандын жарандарынын өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдай тууралуу пикирлерин сурамжылоону жүргүздү. Жалпы улуттук телефондон 

социологиялык сурамжылоо 2019-жылдын 28-майынан тартып 8-июнуна чейин 

өткөрүлдү.  

 

Ушул сурамжылоонун максаты өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө калктын 

маалымдуулугун изилдөө, калк окуялардан кабар алып туруу үчүн пайдаланып жаткан 

маалымат булактарын жана маалымат каналдарын аныктоо болду. Кыргыз 

Республикасында саясий жагдай канчалык туруктуу экендиги жөнүндө, 2019-жылдын 

жарым жылында кандай окуялар коомдун нааразычылыгын жана каршы пикирин 

жаратканы, жарандар өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга таасир бере алышабы, 

ошондой эле кайсы мамлекеттик институттарга баарынан көбүрөөк ишенбей 

тургандыгы тууралуу калктын пикири. 

 

    

 

  

 

 

 



ИЗИЛДӨӨНҮН КЫСКАЧА РЕЗЮМЕСИ 

 

  Калктын 42,7%ы өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга кызыгаарын белгилеген. 

Алардын ичинен 17,7%ы окуяларга активдүү түрдө, ал  эми  25%ы мезгил-

мезгили менен көз салып турушат. Калктын 57,3%ы окуяларга жана өлкөдөгү 

коомдук-саясий жагдайга такыр көз салбай турганан айтышкан.  

 Жаш курак өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга кызыгуунун жогорулашына 

таасир берет. Коомдук-саяий чөйрөдөгү жаңылыктарга 55-64 жаш курак тобунда 

(54,8%) көбүрөөк кызыгуу катталган. 18-24 жаш курактагы (34,6%) жаштар 

азыраак кызыгышат.  

 Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу жаңылыктар Чүй, Талас, Ысык-Көл 

облустарынын жашоочуларын көбүрөөк кызыктырат жана түштүк облустардагы 

респонтенттер азыраак кызыгышат.  

 Телевидение (44,4%), Социалдык тарактар(36,9%) жана Интернет (14,8%) 

негизги маалымат булактары, алардан калк коомдук-саясий жагдай тууралуу 

маалыматтарды алып турат. Мында аялдар эркектерге салыштырмалуу 

маалыматтарды телевизордон көбүрөөк алышат (аялдар 49,8% жана эркектер 

39,4%). Ошол эле убакта эркектер маалымат алуу үчүн социалдык тармактарга 

(39,1% - 34,5%) жана интернетке (16,8% - 12,6%) көбүрөөк кайрылышат. 

 Респонденттердин жаш курагы канчалык улуу болсо, ошончолук көбүрөөк 

телевизорду тандашат. Тескерисинче, респонденттердин жаш курагы канчалык 

жаш болсо, алар өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу жаңылыктардын 

каналы катары социалдык тармактарга ошончолук көбүрөөк кайрылышат.  

 Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө маалыматтын булагы катары 

телевидение Кыргызстандын айыл жерлеринде көбүрөөк популярдуу жана шаар 

жеринде олуттуу түрдө азыраак колдонулат (53,8% жана 35,7%). Айыл 

тургундарына салыштырмалуу шаар тургундары социалдык тармактарды 

көбүрөөк пайдаланышат (44,1% жана 29,1%). 

 Коомдук-саясий окуяларды чагылдырып турган беш жаңылык теле каналдарына 

төмөнкүлөр кирет: КТРК (43,9%), Ала-Тоо24 (21,1%), НТС (8,9%), ОшТВ (6,3%) 

жана ЭЛТР (5,6%). 

 Интернет-басылмалардын ичинен коомдук-саясий жагдай жөнүндө маалыматтын 

булагы катары төмөнкүлөр аныкталды: Azattyk (30,7%), Akipress (26,7%),  

Youtube жаңылык видео чыгаруулары (16,8%), 24.kg (9,9%), Kaktus Media жана 

Knews.kg (4%). 

 Социалдык тармактардын ичинен жаңылык каналдарынын үчтүгүнө төмөнкүлөр 

кирди: Instagram (42,1%), Facebook (36,1%) жана Youtube (16,7%). 

 Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга көз салып тургандардын ичинен 76,5%ы 

кайсы окуялар коомдун нааразылыгын-каршы пикирин көбүрөөк пайда кылганы 

тууралуу ар башка пикирлери менен бөлүшкөн. Алардын ичинен көп айтылган 

беш окуяга төмөнкүлөр кирет: 1) Р. Матраимовдун кызматтын бошотулушу жана 

кайра ордуна дайындалышы; 2) уран кенинин айланасындагы кырдаал; 3) СДПК 

партиясындагы ажырым; 4) А. Батукаевдин иши боюнча мурдагы саламаттыкты 

сактоо министри Д. Сагинбаеванын кармалышы; жана 5) «Коопсуз шаар» 



долбоорун киргизүү, Бишкектин тургундары жана меймандары үчүн айып 

пулдардын тарифтеринин жогорулашы.  

 сурамжыланган респонденттердин 39,8%ы жарандар өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдайга таасир бере алыша турганы жөнүнүдө тастыкташты. Ар бир бешичин 

респондент тескерисинче жарандар өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга эч кандай 

таасир бере албайт деп ишенээрин билдиришкен (20,1%).  

 Респонденттер ошондой эле  жарандар өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга таасир 

бере  турган ар кандай ыкмаларды айтышкан. Эң көп айтылган ыкмалар 

төмөнкүлр болду: 1) митингдер жана башка демонстрациялар; 2) интернет 

ресурстар/социалдык тармактар/мессенджерлер аркылуу өзүнүн пикирин 

билдирүү; 3) социалдык активдүү болуу жана жарандык позициясын билдирүү; 

4) шайлоодо өзүнүн пикирин билдирүү, башкача айтканда, добуш берүү; 5) 

кызыкчылыктар боюнча топторго биригүү жана жалпы көз карашты илгерилетүү.  

 Сурамжыланган калктын 31,1%ы Кыргыз Республикасындагы коомдук-саясий 

жагдай азыр туруктуу эмес экендигин белгилешти, алардын ичинен 13,5%ы 

жагдай таптакыр туруктуу эмес деп эсептешет.  

 Ар бир үчүнчү респонденттин пикири боюнча, мамлекеттик чиновниктердин 

коррупцияланышынын масштабы өлкөдөгү  саясий жагдайдын туруксуздугунун 

башкы себеби экендигин белгилеген (33,3%). Андан ары чоң ажырым менен 

төмөнкүдөй себептер айтылган: саясий кызматтарга дайындалган кадрлардын 

алсыздыгы-компетентсиздиги (15,4%); 2)  сабаттуу саясий/стратегиялык 

чечимдердин жок болушу (15,1%); 3) латенттик абалга келип калган түзүлгөн 

жагдайга калктын жалпы нааразылыгы (14,1%).  

 Калк төмөнкү эки негизги жолдор менен өлкөдөгү саясий жагдайды 

турукташтырууга болот деп эсептейт: коррупцияга, паракорчулукка каршы 

натыйжалуу күрөшүү (37,5%); ошондой эле саяссий кластты алмаштыруу 

(27,1%). 

 Калктын 38,9%ы өздөрү ишенбеген ар башка мамлекеттик институттарды 

аташкан. Калк ишенбеген мамлекеттик институттардын үчилтигине төмөнкүлөр 

кирет: 1) Жогорку Кеңеш/парламент; 2) Соттор/Сот системасы; 3) Милиция 

(участкалык, жол-кайгуул кызматы ж.б.у.с.). 

 Сурамжыланган респонденттердин 43,1%ы өлкөнүн бардык мамлекеттик 

институттарына ишенбестик билдиришкен.  

 

 

 



СОЦИОЛОГИЯЛЫК СУРАМЖЫЛООНУН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ  

Жалпысынан калктын 42,7%ы өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга кызыгаарын 

айтышты. Алардын ичинен 17,7%ы окуяларга активдүү түрдө, ал  эми  25%ы мезгил-

мезгили менен көз салып турушат. Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга көз салып 

турган эркек респонденттер аялдарга караганда олуттуу түрдө көптүк кылат (48,1% 

жана 38%). 

Калктын жарымынан көбү окуяларга жана өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга такыр 

көз салбай турганан айтышкан (57,3%). Алардын ичинде аял респонденттердин саны 

көп (1-диаграмманы караңыз).   

 

 
 

Респонденттердин жаш курагы канчалык улуу болсо, өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдайга кызыккандар ошончолук көбүрөөк. Коомдук-саяий чөйрөдөгү жаңылыктарга 

55-64 жаш курак тобундагы респондеттер (54,8%) көбүрөөк кызыгаары катталган. 18-

24 жаш курактагы (34,6%) жаштар азыраак кызыгышат. (2-диаграмманы караңыз).  

 

17,7%

25%57,3%

1-диаграмма. Сиз өлкөдөгү коомдук-саясиый окуяларга 

көз саласызбы? №1600

Ооба, мен өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдайга кызыгам

Мезгил-мезгили менен кызыгам

Жок, мен өлкөдөгү жаңылыктарга 

жана/же коомдук-саясий жагдайга көз 

салбайм



 
 

Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө жаңылыктарга Чүй облусунун (51,4%), 

Талас облусунун (50%) жана Ысык-Көл облусунун (50,8%) жашоочулары көбүрөөк 

кызыгышат. Түштүк облустардын тургундары Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга 

азыраак кызыгышат.  

Ош облусунда респонденттердин 34,9%, Жалал-Абад облусунда – 38,5%, Баткен 

облусунда 38,9% гана бул суроого ооба деп жооп беришкен (диаграмманы караңыз).   

 

 
 

Теле көрсөтүү, социалдык тармактар жана Интернет калк өлкөдөгү коомдук-саясий 

окуялар тууралуу маалымат алып жаткан негизги булактар. Мында аял респонденттер 

эркектерге салыштырмалуу маалыматты теле көрсөтүүдөн көбүрөөк алып турушат   
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(49,8% жана 39,4%). Ошол элк убакта эркек респонденттер аялдардан айырмаланып 

социалдык тармактарга (39,1% жана 34,5%) жана интернетке (16,8% жана 12,6%) 

көбүрөөк кайрылышат.  

 

Гезиттер, радио, туугандары менен баарлашуулар, иш-чараларда жолугушуулар жана 

мессенджерлер биригип өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай тууралуу жаңылыктардын 

булактарынын болгону 4%ын ээлейт (4-диаграмманы караңыз).  

 

Сурамжыланган респондентердин ичинен 9 киши гана өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдай тууралуу маалымат алуу үчүн басылма маалымат булактарын окуурун 

айтышкан.  Алардын ичинен төмөнкү гезитер айтылган: «Супер инфо», «Вечерний 

Бишкек», «Кут Билим» жана «ЭркинТоо». 5 респондент радио угушат: «Кыргызстан 

обондору» жана «Азаттык» радиосу. 2 киши коомдук-саясий жагдай тууралуу 

маалыматты WhatsApp месенджери аркылуу алаарын айтышкан. 

 

 
 

Респонденттердин жаш курагы коомдук-сайсий окуялар тууралуу маалыматтардын 

булактарын тандоого түздөн-түз таасир берет. Респонденттердин жаш курагы канча 

улуу болсо, ошончолук көбүрөөк теле көрсөтүүнү тандап алышат. Тескерисинче, 

респонденттердин жаш курагы канчалык жаш болсо, өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай 

тууралуу жаңылыктардын каналы катары социалдык тармактарды алар көбүрөөк 

тандашат.  18 жаштан 54 жашка чейинки жаш курак тобунун арасында Интернет 

маалыматтын булагы катары көбүрөөк пайдаланылат жана орточо 17,7%ды түзөт. 

Андан ары 55-64 жаш курагында Интернет маалымат булагы катары кескин азаят - 

3,1% (5-диаграмманы караңыз).   
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барактар...

Жолугушуулар жана ар кандай иш-чаралар

Башка (Ютуб)

4-диаграмма. Сиз коомдук-саясий жагдай тууралуу 

маалыматтарды кайсы булактардан аласыз? Негизги бир 

булагын атаңыз. №683

Баары Эркек Аял



 
 

 Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдай жөнүндө маалыматтын булагы катары 

телевидение Кыргызстандын айыл жерлеринде көбүрөөк популярдуу жана шаар 

жеринде олуттуу түрдө азыраак колдонулат (53,8% жана 35,7%). Айыл 

тургундарына салыштырмалуу шаар тургундары социалдык тармактарды 

көбүрөөк пайдаланышат (44,1% жана 29,1%) (6-диаграмманы караңыз).  

 

 
 

Региондорго бөлүштүрсөк, Нарын облусунда теле көрсөтүү өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдай жөнүндө маалыматтын негизги булагы болуп эсептелет, бул облустун 

калкынын 66,7%ы так ушул булакты белгилешкен. Ош жана Бишкек шаарларында теле 

көрсөтүү азыраак популярдуу (тийиштүү түрдө 28,1%, 30,7%). Өлкөнүн түштүк жана 

18,2%

28,9%

52,5%

77,3%

81,1%

60%

48,8%

26,5%

16,5%

7,5%

17,3%

18,2%

17,7%

3,1%

5,7%

18-24 жаш

25-39 жаш

40-54 жаш

55-64 жаш

65+ жаш

5-диаграмма. Сиз коомдук-саясий жагдай тууралуу 

маалыматтарды кайсы булактардан аласыз?Негизги бир 

булагын атаңыз. №683

Теле көрсөтүү Социалдык тармактар(Фейсбук ж.б) Интернет

35,7%

44,1%

16,0%

1,1%

0,6%

1,1%

0,3%

0,8%

0,3%

53,8%

29,1%

13,5%

1,5%

1,5%

0,3%

0,3%

6-диаграмма. Сиз коомдук-саясий жагдай тууралуу 

маалыматтарды кайсы булактардан аласыз? 

Маалыматтын негизги бир булагын атаңыз. 

Шаар Айыл



түндүк борбор шаарларында калк коомдук-саясий жагдай тууралуу маалыматты 

социалдык тармактар аөркылуу көбүрөөк алышат (тийиштүү түрдө 65,6%, 47,2%). Ош 

шаарынан (6,3%) жана Талас облусунан (9,7%) тышкары бардык облустарда интернет 

бирдей популярдуу (7-диаграмманы караңыз).  

 

 
 

Коомдук-сааясий окуяларды чагылдырган жаңылыктарды көрсөткөн 5 теле каналга 

төмөнкүлөр кирди: КТРК (43,9%), Ала-Тоо24 (21,1%), НТС (8,9%), ОшТВ (6,3%) жана 

ЭЛТР (5,6%). КТРК телеканалы шаар жана айыл жергесиндеги респонденттердин 

арасында дээрлик бирдей популярдуу.  Ата-Тоо24 теле каналын  айыл жегесинде 

көбүрөөк көрүшөт, ал эми шаарларда НТС каналын көрүшөт (8-диаграмма).  

 

 
 

43,9%

21,1%

8,9%

6,3%

5,6%

4,0%

2,6%

2,6%

1,7%

1,0%

1,0%

0,7%

0,7%

42,5%

16,5%

11,0%

6,3%

4,7%

6,3%

2,4%

3,1%

3,1%

0,8%

0,8%

0,8%

1,6%

44,9%

24,4%

7,4%

6,3%

6,3%

2,3%

2,8%

2,3%

0,6%

1,1%

1,1%

0,6%

КТРК

Ала-Тоо 24

НТС

Ош ТВ

ЭЛТР

7 канал

5 канал

Апрель

1 канал ОРТ

Мир 24

Пирамида

НБТ

Россия РТР

8-диаграмма. Кайсы телеканалдар? негизгилерин атаңыз. 

№303

Баары   Шаар Айыл



Интернет-басылмалардын арасында коомдук-саясий жагдай жөнүндө маалыматтын 

булагы катары төмөнкүлөр эң популярдуу болуп чыкты: Azattyk (30,7%), Akipress 

(26,7%),  Youtube жаңылык видео чыгарылыштары (16,8%), 24.kg (9,9%), Kaktus Media 

жана Knews.kg (ар бири 4%). Жашаган калктуу конуштарга бөлүштүргөндө шаар 

тургундарынын арасында Akipress интернет басылмасы айыл жергесине 

салыштырмалуу эң популярдуу 31,6% жана 20,5%). Мындан тышкары, шаар 

тургундары (13,6%) жана айыл жергесинде жаңылыктардын булагы катары 24.kg 

басылмасы популярдуу (9-диаграмманы караңыз) 

 

 
 

Социалдык тармактардын арасында жаңылык каналдары катары төмөнкү үчөө аталды: 

Instagram (42,1%), Facebook (36,1%) жана Youtube (16,7%). Коомдук-саясий окуяларга 

Instagram жана Facebook аркылуу көз салган шаар тургундарынын үлүшү айыл 

тургундарына салыштырмалуу олуттуу көп. Ал эми Youtube тармагына айыл 

жашооочулары артыкчылык беришет (10-диаграмманы караңыз). 

 

 

30,7%

26,7%

16,8%

9,9%

4,0%

4,0%

3,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

29,8%

31,6%

19,3%

7,0%

3,5%

5,3%

1,8%

1,8%

31,8%

20,5%

13,6%

13,6%

4,5%

2,3%

4,5%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Азаттык

Акипресс

Ютуб чыгарылыштары

24.kg

Кактус Медиа

Knews.kg

Super.kg

Kloop.kg

Gezitter.org

Спутник

Kabar.kg

Elet.media

9-диаграмма. Кайсы интернет-басылма? Негизгилерин 

атаңыз. №101

Баары Шаар Айыл

42,1%

36,1%

16,7%

4,4%

0,4%

0,4%

44,6%

40,1%

10,2%

4,5%

0,6%

37,9%

29,5%

27,4%

4,2%

1,1%

Интаграмм

Фейсбук

Ютуб

Google+

Твиттер

Одноклассники

10-диаграмма. Кайсы социалдык тармактар? 

Негизгилерин көрсөтүңүз. №252 

Баары Шаар Айыл



 

Коомдук-саясий жагдайга көз салып тургандардын ичинен ар бир төртүнчү респондент 

2019-жылдын акыркы 6 айында өлкөдө болгон бир дагы окуя коомдун каршы пикирин 

же нааразылыгын жаратпайт дп эсептешет (23,5%).  76,5%ы кайсы окуялар коомдун 

нааразылыгын/каршы пкирин жараткануу тууралуу пикирлерин айташты. Алардын 

ичинде көп айтылып жаткан беш окуяга төмөнкүлөр кирет: 1) Р. Матраимовдун 

кызматтан бошотулушу жана кайра ордуна дайындалышы; 2) уран кенинин 

айланасындагы кырдаал; 3) СДПК партиясындагы ажырым; 4) А. Батукаевдин иши 

боюнча мурдагы саламаттыкты сактоо министри Д. Сагинбаеванын кармалышы; жана 

5) «Коопсуз шаар» долбоорун киргизүү, Бишкектин тургундары жана меймандары 

үчүн айып пулдардын тарифтеринин жогорулашы. Айрым респонденттерди А.Ш. 

Атамбаевдин мурдагы жан сакчысынын камалышы жана КТ мобайл мобилдик 

оператору менен  болгон жаңжал нааразы кылган (11-диаграмманы караңыз).  

 

 
 

Төмөнкү таблицада региондорго бөлүштүрүү менен бул маселе боюнча калктын 

пикири чагылдырылган. Р. Матраимовду кызматынан бошотуу жана калыбына 

келтирүү Ош облусунун жашоочуларын көбүрөөк нааразы кылган. Ысык-Көл жана 

Нарын облустарынын тургундары уран кениндеги жагдайга өтө чоң нааразылык 

билдиришкен. СДПК партиясында болгон ажырымга Ош шаарынын жашоочулары 

нааразы болушкан. А.Батукаевдин иши боюнча экс саламаттыкты сактоо министри Д. 

Сагинбаеванын кармалышы Нарын облусундагы респонденттерди кыжырдантат. 

23,5%

13,3%

13,1%

10,4%

7,7%

6,4%

4,7%

3,8%

1,4%

1,2%

1,0%

,9%

1,7%

2,1%

8,8%

Эч бири

Райым Матраимовдун кызматтан бошотулуп, кийин кайра ордуна 

калыбына келиши 

Ысык-Көл облусундагы уран кенинин айланасындагы жагдай

КСДП партиясындагы ажырым

А. Батукаевдин иши боюнча мурдагы Саламаттыкты сактоо 

минитри Д.Сагинбаеванын кармалышы

Коопсуз шаар, айып пулдардын кымбатташы

А.Ш. Атамбаевдин мурдагы жан сакчысынын кармалышы

КТ Мобайлдын жайжалы

Ө.Бабановдун кайтып келишине байланыштуу окуялар

А. Атамбаев менен С. Жээнбековдун ортосундагы карама-

каршылык

Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун башчысы Д. Зилалаевдин 

айланасындагы жаңжал

Биометриялык паспорттордун айланасындагы жагдай

Саналган окуялардын баары

Башка (А.Салянованын, С.Жапаровдун, С.Исаковдвн кармалышы)

Жооп бере албайм/билбейм

11-диаграмма. Сиздин пикириңизче, 2019-жылдын акыркы 

6 айында өлкөдө болгон кайсы коомдук саясий окуялар 

коомдун нааразылыгын/каршы пикирин көбүрөөк 

жаратты? №681



Коопсуз шаар долбоорун киргизүү жана айып пулдардын көтөрүлүшү Бишкек 

шаарынын жана Чүй облусунун жашоочуларынын нааразылыгын пайда кылган.  

 
1-таблица. Сиздин пикириңизче, 2019-жылдын акыркы 6 айында өлкөдө болгон кайсы коомдук саясий 

окуялар коомдун нааразылыгын/каршы пикирин көбүрөөк жаратты? №681 

Окуялар  
Бишкек 

шаары 

Ош 

шаар

ы 

Баткен

обл. 

Жалал-

Абад обл. 

Ысык-

Көл обл. 

Нарын 

обл. 
Ош обл. 

Талас 

обл. 
Чүй обл. 

Эч бири 23,6% 18,8% 31,3% 34,2% 12,7% 10,3% 32,4% 29,0% 27,8% 

Р. Матраимовду 

кызматынан 

бошотуу жана 

калыбына 

келтирүү 

15,0% 15,6% 16,7% 12,3% 11,1% 10,3% 19,8% 16,1% 15,1% 

Ысык-Көл 

облусундагы уран 

кениндеги жагдай 

13,4% 15,6% 12,5% 4,4% 39,7% 31,0% 8,1% 19,4% 15,1% 

СДПК 

партиясындагы 

ажырым 

9,4% 15,6% 12,5% 11,4% 12,7% 10,3% 12,6% 6,5% 13,5% 

А.Батукаевдин 

иши боюнча экс 

саламаттыкты 

сактоо министри 

Д. Сагинбаеванын 

кармалышы 

10,2% 9,4% 6,3% 9,6% 6,3% 17,2% 9,0% 6,5% 6,3% 

Коопсуз шаар, 

айып пулдардын 

көтөрүлүшү 

11,0% 6,3% 2,1% 7,9% 6,3% 6,9% 2,7% 3,2% 10,3% 

А.Атамбаедин 

мурдагы жан 

сакчысынын 

кармалышы 

6,3% 6,3% 6,3% 5,3% 4,8% 6,9% 3,6% 6,5% 4,8% 

КТмобайл 

жаңжалы 
3,1% 9,4% 6,3% 6,1% - 10,3% 4,5% - 3,2% 

Ө.Бабановдун 

кайтып келүү 

окуясы  

1,6% - - 0,9% - - 4,5% - 2,4% 

А.Атамбаев менен 

С.Жээнбековдун 

ортосундагы 

карама-

каршылыктар 

3,1% 3,1% 2,1% 0,9% - - - - 1,6% 

ММБФ башчысы 

Д.Зилалиевдин 

айланасындагы 

жаңжал 

0,8% 3,1% - 1,8% - - 0,9% - 2,4% 

Биометриялык 

паспорттордун 

айланасындагы 

жагдай 

- 3,1% - 1,8% - - 1,8% 3,2% 0,8% 

Саналган 

окуялардын баары 
3,1% 3,1% 2,1% - 7,9% 3,4% - - 0,8% 

Башка 

(А.Салянованын, 

С.Жапаровдун, 

С.Исаковдун жана 

башкалардын 

кармалышы) 

3,1% - - 1,8% - - 1,8% 6,5% 4,8% 

Билбейм 6,3% 15,6% 12,5% 15,8% 6,3% 6,9% 11,7% 12,9% 6,3% 



 

Суралган респонденттердин 39,8%ы өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга алар таасир 

бере ала турганы тууралуу айтышкан. 

 

Ар бир бешинчи респондент, тескерисинче, жарандар Өлкөдөгү коомдук-саясий 

жагдайга эч кандай таасир бере алышпайт деп ишенишет. Калктын 40,2%ы бул суроого 

жооп бере алышкан жок (12-диаграмманы караңыз). 

 

 
 

Бул маселе боюнча калктын пикирлери калктуу конушка жана жашаган регионуна 

жараша олуттуу түрдө айырмаланып турат. Алсак, бул суроого Бишкек шаарынын 

(50,4%), Талас облусунун (58,3%),  Ысык-Көл облусунун (53,3%) шаарларындагы 

тургундар, ошондой эле Ысык-Көл облусунун (62%) жана Нарын облусунун (53,3%) 

айыл жериндеги тургундар ооба деп жооп беришти. Терс жоопту Нарын шаарынын  

(37,5%) жана Талас облусунун айыл жериндеги тургундар (31,6%) беришти. Түштүк 

облустардын жашоочулары бул сурого жооп берүүдөн кыйналышты (13-диаграмманы 

караңыз). 

 

39,8%

20,1%

40,2%

12-диаграмма. Сиздин пикириңизче, жарандар өлкөдөгү 

коомдук-саясий жагдайга таасир бере алышабы? №1600

Ооба

Жок

Жооп бере албайм



 
 

Өлкөдөгү коомдук-саясий жагдайга жарандар таасир бере алышат деп айткан 

респонденттер дагы аны кантип жүзөгө ашырууунун ар башка ыкмаларын 

билдиришти. Эң көп айтылган ыкмалар төмөнкүлөр болду: 

 1) митингдер жана башка демонстрациялар; 

 2)интернет ресурстар/социалдык тармактар/мессенджерлер акылуу өзүнүн пикирин 

билдирүү;  

3) социалдык активдүү болуу жана жарандык позициясын билдирүү; 

 4) шайлоодо өзүнүн пикирин билдирүү, башкача айтканда добуш берүү; 

 5) кызыкчылыктар боюнча топторго биригүү жана жалпы көз карашты илгерилетүү 

(14-диаграмманы караңыз). 

 

50,4%
33,8%28,9%28,4%34,6%32,8%

53,3%
62%

29,2%

53,3%
34,5%29,7%

58,3%

31,6%
42,2%41,9%

20,4%

16,3%28,9%
21,0%15,9%17,5%

28,9%13,9%

37,5%

15,6%

16,4%
17,8%

16,7%

31,6%
27,8%22,6%

29,3%

50%
42,2%

50,6%49,5%49,7%

17,8%24,1%
33,3%31,1%

49,1%52,5%

25%
36,8% 30% 35,5%

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

Бишкек Ош Баткен облусу Жалал-Абад 

облусу

Ысык-Көл  

облусу

Нарын облусу Ош облусу Талас облусу Чүй облусу

13-диаграмма. Сиздин пикириңизче, жарандар өлкөдөгү 

коомдук-саясий жагдайга таасир бере алышабы? №1600

Ооба Жок Жооп бере албайм



 
 

респонденттердин 38,1%ы өлкөдө коомдук-саясий жагдай азыр туруктуу экендигин 

белгилешти, алардын ичинен 13,5%ы жагдай абдан туруктуу деп эсептешет. 

Сурамжыланган калктын 31,1%ы өлкөдө коомдук-саясий жагдай азыр туруктуу эмес 

экендигин белгилешти, алардын ичинен 13,5%ы жагдай таптакыр туруктуу эмес деп 

эсептешет. Ар бир үчүнчү респондент (30,9%) бул суроого жооп бере алган жок  (15-

диаграмманы караңыз). 

 

 

23,1%

15,3%

15,1%

14,2%

10,9%

4,9%

4,6%

3,1%

2,8%

2,8%

1,4%

1,8%

Митингдер жана демонстрациянын башка 

формалары

Интернет ресурстар/социалдык 

тармактар/мессенджерлер аркылуу пикир …

Социалдык активдүү болуу жана жарандык 

позициясын билдирүү

Шайлоодо добуш берүү (добуш берүү)

Кызыкчылыктар боюнча топторго биригүү жана 

жалпы көз карашты илгерилетүү

Петицияларды топтоого катышуу

Мыйзамдарды коомдук угууларга катышуу

Мыйзам долбоорлорун демилгелөө

Мамлекеттик органдарга суроо-талап, кайрылуу, 

арыз менен кайрылуу

Мектеп партасынан баштап сын көз менен ой 

жүгүртүүнү үйрөнүү жана үйрөтүү

Башка

Жооп бере албайм/билбейм

14-диаграмма. Сиз кандай ойлойсуз, өлкөдөгү коомдук-

саясий жагдайга жарандар кантип таасир бере алышат?  

№636

9,1%

29%

17,6%

13,5%

30,9%

15-диаграмма. Сиздин пикириңизче, азыр КРда саясий 

жагдай туруктуубу же жокпу? №1600

Абдан туруктуу

Туруктуу эле го

Туруксуз эле го

Абдан туруксуз

Жооп бере албайм



 

Жооптордон калктуу конуштар боюнча бөлүнгөн айрым айырмачылыктарды көрүүгө 

болот. Шаар жериндгеи дагы, айыл жериндеги дагы респонденттердин дээрлик бирдей 

үлүшү өлкөдөгү саясий жагдайды туруктуу деп эсептешет. Ага карабастан, шаар 

тургундары айыл жашоочуларына салыштырмалуу көбүрөөк күмөн санашат. Шаар 

тургундары айыл жашоочуларына караганда өлкөдөгү саясий жагдай азыр туруктуу 

эмес деп олуттуу көбүрөөк айтышкан (33,3% жана 28,8%). Ошол эле учурда айыл 

тургундары бул суроого жооп берүүдөн көбүрөөк кыйналышкан (32,7% жана 29,1%) 

(16-диаграмманы караңыз).   

 

 
 

Региондорго бөлүштүргөндө саясий жагдай туруктуу экенин Бишкек шаарынын, 

Баткен, Талас, Ысык-Көл жана Ош облустарынын жашоочуларынын 40%ы 

белгилешкен. Нарын, Талас, Чүй, Ысык-Көл облустарынын жана Бишкек шаарынын 

жашоочуларынын көпчүлүк бөлүгү саясий жагдайды туруксуз деп эсептешет. Түштүк 

облустардын жашоочулары көп учурда учурдагы саясий жагдайга баа бере алышкан 

жок жана бул сурого жооп беришкен жок (17-диаграмма). 

 

7,9%

29,7%

19,2%

14,1%

29,1%

10,3%

28,3%

15,8%
12,9%

32,7%

Абдан туруктуу Туруктуу эле го Туруксуз эле го Абдан туруксуз Жооп бере албайм

16-диаграмма. Сиздин пикириңизче, азыр КРда саясий 

жагдай туруктуубу же жокпу? №1600

Шаар Айыл



 
 

Ар бир үчүнчү респонденттин пикири боюнча, мамлекеттик чиновниктердин 

коррупцияланышынын масштабы өлкөдөгү  саясий жагдайдын туруксуздугунун 

башкы себеби экендигин белгилеген (33,3%). Андан ары чоң ажырым менен 

төмөнкүдөй себептер айтылган:  

- саясий кызматтарга дайындалган кадрлардын алсыздыгы-компетентсиздиги 

(15,4%);  

- сабаттуу саясий/стратегиялык чечимдердин жок болушу (15,1%);  

- латенттик абалга келип калган түзүлгөн жагдайга калктын жалпы нааразылыгы 

(14,1%). 

- Өлкөдө экономиканын төмөндөшү/стагнация (кымбат баалар, жумушсуздуктун 

өсүшү, жакырчылыктын өсүшү); 

- Коомдун нааразылыгын жана каршы пикирин жараткан резонанстуу коомдук-

саясий окуялар (18-диаграмманы караңыз). 

 

8,9%

6,3%

11,9%

6,8%

16,9%

13,0%

5,7%

12,9%

9,8%

32,5%

27,5%

31,0%

22,0%

26,6%

24,6%

34,9%

32,3%

26,9%

20,7%

13,8%

15,1%

14,2%

20,2%

26,1%

10,4%

25,8%

24,1%

17,5%

10,0%

7,9%

13,9%

17,7%

17,4%

8,8%

16,1%

14,7%

20,4%

42,5%

34,1%

43,2%

18,5%

18,8%

40,3%

12,9%

24,5%

Бишкек шаары

Ош шаары

Баткен облусу

Жалал-Абад облусу

Ысык-Көл  облусу

Нарын облусу

Ош облусу

Талас облусу

Чүй облусу

17-дианрамма. Сиздин пикириңизче, азыр КРда саясий 

жагдай туруктуубу же жокпу? №1600

Абдан туруктуу Туруктуу эле го Туруксуз эле го

Абдан туруксуз Жооп бере албайм



 
 

Калк өлкөдөгү саясий жагдайды төмөнкү эки негизги жолдор менен турукташтырууга 

болот деп эсептейт: коррупция, паркорчулук менен натыйжалуу күрөшүү; ошондой эле 

саясий классты алмаштыруу. Мындан тышкары, респонденттер ошондой эле 

кишилердин байгерчилигин акырындык менен жогорулатуу, аткаруу бийлигинин 

натыйжалуулугун жогорулатуу, жумушсуздуктун темпин азайтуу, ошондой эле 

натыйжалуу жергииктүү өз алдынча башкаруу органдарын түзүү зарыл деп эсептешет 

(19-диаграмманы кара). 

 

33,0%

15,4%

15,1%

14,1%

8,8%

6,3%

3,2%

1,2%

,5%

,3%

2,1%

Мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияланышы

Саясий позицияларга алсыз/компетентсиз кадрлар 

дайындалат

Сабаттуу саясий/стратегиялык чечимдер жок

Түзүлгөн саясий жагдайга жарандар нааразы

Өлкөдөгү экономиканын начарлашы/стагнация (баалар 

кымбат, жумушсуздук өстү, жакырчылык өстү)

Резонанстуу коомдук-саясий окуялар

Митингдер, демонстрациялар

Бийликтин тез-тез алмашуусу, коррупция

Кыргызстандын аймагында чет өлкөлүк уюмдар иштейт

Диний экстремизмдин өсүшү

Жооп бере албайм/билбейм

18-диаграмма. Сиздин пикриңиз боюнча, өлкөдөгү 

туруксуз саясий жагдайдын себеби эмнеде? №497



 
 

20-диаграммада калк ишеним көрсөтпөгөн мамлекеттик институттардын тизмеси 

чагылдырылган. Жалпысынан калктын 38,9%ы өздөрү ишенбеген ар башка 

мамлекеттик институттарды аташкан. Эң көп ишеним көрсөтүлбөгөн институттарга 

төмөнкүлөр кирет: 

 

1. Жогорку Кенеш/Парламент; 

2. Судьялар/Сот системасы; 

3. Милиция (участкалык, жол-кайгуул ж.б.у.с.). 

 

Сурамжылаган респонденттердин 43,1%ы  саналган 2- мамлекеттик институттардын 

баарына ишенбестик билдиришкен. Калктын болгону 4,8%ы бардык мамлекеттик 

институттарга ишеним көрсөтөөрүн айтышкан. Ал эми ар бир сегизинчи респондент 

бул суроого жооп берүүдөн кыйналган (20-диаграмманы караңыз). 

 

37,5%

27,1%

9,3%

7,5%

5,1%

3,0%

2,3%

2,2%

,4%

,3%

1,8%

3,6%

Коррупция, паракорчулук менен күрөш

Саясий классты алмаштыруу

Элдин байгерчилигин акырындык менен жогорулатуу

Аткаруу бийлигинин натыйжалуулугун жогорулатуу

Жумушсуздуктун темпин азайтуу

Натыйжалуу өз алдынча башкаруу органдарын түзүү

Кылмыштуулук менен күрөштү күчөтүү

Президенттин ролун күчөтүү

Митинг, демонстрация өткөрүүгө тыюу салуу

Жогорку Кеңештин ролун көчүтүү

Башка

Жооп бере албайм/билбейм

19-диаграмма. Сиздин пикириңизче жагдайды эмнелер 

турукташтыра алат? №497



 
 

10,5%

10,0%

6,2%

1,7%

1,5%

1,4%

1,4%

1,2%

1,0%

0,8%

0,8%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

43,1%

4,8%

13,2%

Жогорку Кеңеш/Парламент

Судьяларга/Сот системасына

Милицияга (участкалык, жол-кайгуул)

Саламаттыкты сактоо министрлиги

Башкы прокуратура

Ички иштер органдары

Жергиликтүү бийлик органдары (Мэрия, 

жергиликтүү кеңештер)

Президент

Бажы кызматы

УКМК

Мамлекеттик салык кызматы

Президенттин аппараты

Билим берүү министрлиги

Өкмөттүн аппараты

Премьер-министр

Экономика министрлиги

Тышкы иштер министрлиги

Юстиция министрлиги

Маданият министрлиги

Социалдык фонд

Жогоруда аталгандардын баарына ишенбейм

Баарына ишенем

Жооп бере албайм/билбейм

20-диаграмма. Сиз кайсы мамлекеттик институттарга 

көбүрөөк ишенбейсиз? №1600



МААЛЫМАТТАРДЫ ЧОГУЛТУУ ЖАНА ТАДОО МЕТОДУ 

Сурамжылоо CATI адистештирилген телефондон сурамжылоо системасынын 

жардамы менен жүргүзүдү (Computer Assisted Telephone Interviewing). Мындай 

метод социалдык маанилүү маселелер боюнча маалыматтарды ылдам жана сапаттуу 

чогултууга мүмкүндүк берет. Телефондук сурамжылоонун маанилүү артыкчылыгы  

маалыматты ылдам алууга жана ылдам иштеп чыгууга болот. Ошондой эле 

атыкчылыктарынын бири ишенимдүүлүк, анткени уюм оператордук бөлмөдө 

түздөн-түз катышуу менен сурамжылоонун жүрүшүн контролдоого мүмкүнчүлүк 

алат. Мындан тышкары, интервьюерлер супервайзордун контролу алдында болот, ал 

каалаган сүйлөшүүнүн уга алат жана интервьюерлердин ишин контролдоп турат. 

 

Сурамжылоо үчүн уюлдук телефондор атайын иштелип чыккан компьютердик 

программа менен генерацияланды. Мындан тышкары, стационардык телефондорго 

чалуу үчүн ар бир облус боюнча стационардык телефондордун маалыматтар базасы 

пайдаланылды. 

 

Изилденип жаткан жыйынды 

 

Кыргызстандын шаар жана айыл жерлериндеги 18 жаштан улуу курактагы, өлкөнүн 

төмөнкү 9 регионунда туруктуу жашап турган калк изилденип жаткан жыйынды 

болду: Бишкек шаары, Ош шаары, Чүй облусу, Ысык-Көл облусу, Талас облусу, 

Нарын облусу, Жалал-Абад облусу, Ош жана Баткен облустары. 

1-таблица. Үч демографиялык мүнөздөмө боюнча тандоо жана генералдык 

жыйындыларды салыштыруу  

Мүнөздөмөлөрү Өлкөлүк бөлүштүрүү % менен, 

Улуттук статкомдун 2018-жылдагы 

маалыматтары боюнча 

 

Тандоодогу 

бөлүштүрүү 

Жынысы    

Эркектер 49,6% 46,6% 

Аялдар  50,4% 53,4% 

Жаш курагы   

18-24 19,1% 19,9% 

25-39 37,9% 37,4% 

40-54 24,2% 24,6% 

55-64 11,5% 11,1% 

65+  7,3% 7,1% 

Облус   

Бишкек шаары 16% 17,5% 

Ош шаары 4,6% 5,0% 

Баткен обл. 8,2% 7,9% 

Жалал-Абад обл. 19% 18,5% 

Ысык-Көл обл. 7,7% 7,8% 

Нарын обл. 4,5% 4,3% 

Ош обл. 21% 19,9% 

Талас обл. 4,1% 3,9% 

Чүй обл. 14,7% 15,3% 



Тандоонун дизайны 

 

Тандап алуу жети облустун жана Бишкек жана Ош шаарларынын ортосунда тең 

бөлүштүрүлдү.  Мындай тандап алуунун тең бөлүштүрүлүшү статистикалык 

кемчиликти азайтууга мүмкүндүк берди. Тандап алууда бул өлчөм үчүн кемчилик 

төмөнкү формула боюнча эсептелди: 

 

Moe =
1

√𝑛
 

 

Мында n – тандап алуунун өлчөмү. 

  

Жалпы жонунан 1600 киши сурамжыланды. Тадап алуу жыйындысынын мындай 

көлөмү үчүн ишенимдин 96% деңгээлинде максималдуу статистикалык кемчилик 

2,5%га барабар  болот. 

 

Респонденттерди жалпы тандап алуу жыныс-жаш курак квоталарын, региондук 

квоталарды (облус/шаар/ айыл), ошондой эле бир гана мобилдүү телефондорду, бир 

гана стационардык телефондорду пайдалануу боюнча квоталарды жана мобилдүү 

дагы, стационардык дагы телефон пайдаланган респонденттер үчүн квоталарды 

контролдоо менен жүзөгө ашырылды. 

 

Стационардык телефондорго чалууда трубканы алган киши сурамжыланды. Жалпы 

маалыматтар базасынан капысына тандоо методу менен стационардык телефондорду 

тандоо аркылуу капысынан чалуу камсыздалды. Уюлдук телефондорго чалууда 

трубканы алган респондент сурамжыланды. Уюлдук телефондордун номерлери 

атайын программалык камсыздоонун жардамы менен капысынан генерацияланды.  

 

Төмөнкү уюлдук жана стационардык байланыш операторлорунун кызмат 

көрсөтүүлөрүн пайдаланган жарандар респонденттер болушту.  

-Beeline  

-Megacom  

-O! 

-Кыргызтелеком 

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу 

 

Сурамжылоонун жыйынтыктарын иштеп чыгуу статистикалык жана экономикалык 

моделдөө адистештирилген программалык камсыздоо пакетин колдонуу менен 

жүргүзүлдү. 

 

Суроолор  
 

Телефондон сурамжылоо үчүн анкета 7 демографиялык суроодон жана өлкөдөгү 

коомдук-саясий жагдай жөнүндө калктын маалымдуулугун изилдөөгө багытталган 

15 суродон турду. 



Анкета  жабык жана жарым жабык суроолордон турду. Инструментарий  орус 

тилинде түзүлдү жана кыргыз тилине которулду. Респонденттин тилине жараша 

сурамжылоо жүргүзүүдө эки варианты тең колдонулду. 

 

 


