
 Жарандардын ден-соолугу жонундо мыйзам 

 Мыйзам мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу 

органдары, жеке жана юридикалык жактар тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болгон 

Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоонун укуктук, 

экономикалык жана социалдык негиздерин аныктайт. 3-статья. Ушул Мыйзамдын негизги 

милдеттери Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын 

сактоонун маселелерин жөнгө салуучу негизги ченемдик укуктук акт болуп саналат. Ушул 

Мыйзамдын негизги милдеттери болуп: - жарандардын Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы менен кепилдик берилген өз саламаттыгын, башка адамдардын өмүрүн 

жана саламаттыгын сактоого жана коргоого болгон ажыратып алгыс укугун ишке ашыруу; 

- Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоонун маселелери боюнча 

мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу 

органдарынын ыйгарым укуктарын аныктоо; - менчигинин түрүнө карабастан саламаттык 

сактоо уюмдарынын жарандардын саламаттыгын сактоо жаатындагы ишин укуктук жөнгө 

салуу; - жарандардын, калктын айрым топторунун саламаттык сактоо жаатындагы 

укуктары менен милдеттерин аныктоо жана алардын сакталышынын кепилдигин 

белгилөө; - медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин кесиптик укуктарын, 

милдеттерин жана жоопкерчилигин аныктоо, аларды социалдык жактан коргоонун 

кепилдиктерин белгилөө саналат. 9-статья. Жарандардын саламаттыгын сактоо 

жаатындагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү 

өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктары Жарандардын саламаттыгын 

сактоо жаатындагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарынын 

алкактарындагы ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет: - калктын саламаттыгын 

коргоого жана чыңдоого, сыркоолорду профилактикалоого жана санитардык-

эпидемиологиялык бейгамдыкка көмөк көрсөтүүчү калктын жашап иштешинин зарыл 

шарттарынын комплексин камсыз кылуу; Мектептик билим берүү чөйрөсүнүн 

коопсуздугунун стандарттарынын топтому Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик 

актыларынын жыйнагы Бөлүм III. Билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугуна карата 

талаптар саламаттык сактоо жөнүндө мыйзамдарда 145 - жарандардын саламаттыгын 

сактоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу; - жарандардын 

саламаттыгын сактоо жаатындагы аймактык программаларды иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу; - өздөрүнө бөлүнүп берилген аймактарда саламаттык сактоо уюмдарынын, 

медициналык жана фармацевттик өнөр жайдын материалдык-техникалык базасынын 

өнүгүшү жана иштеши үчүн шарттарды түзүү; - саламаттык сактоонун бюджетин түзүү 

жана анын аткарылышын аймактын географиялык өзгөчөлүктөрүн, калктын жыныстык, 

курактык курамын эске алуу менен камсыз кылуу; - калктын билим деңгээлин 

жогорулатуу жана жашоонун сергек ыңгайын түзүүдөгү жоопкерчилиги үчүн жарандык 

коомду, жалпыга маалымдоо каражаттарын, коомдук уюмдарды тартуу; - (8-абзац КР 

2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту) - муниципалдык же 

мамлекеттик менчиктеги турак жайлар болгондо бийик тоолуу жана алыскы айылдык 

райондордо иштеген медициналык жана фармацевттик кызматкерлерди турак жай менен 

камсыз кылуу жана аларды күтүү боюнча жеңилдиктерди берүү; - алар муниципалдык 

жана мамлекеттик менчикте болгондо саламаттык сактоонун муниципалдык жана 

мамлекеттик уюмдарына иштөөгө жиберилген жаш адистерге турак жай аянттарын, жер 

үлүштөрүн жана башка мүлктү берүү; - биологиялык материалдарды жана медициналык 

калдыктарды зыянсыздандырууну, талап кылынбаган өлүктөрдү көмүүнү камсыз кылуу; - 

саламаттык сактоо уюмдарынын саламаттык сактоо жаатындагы улуттук, мамлекеттик 



жана максаттуу программаларды аткаруудагы ишин координациялоо; - жеке медициналык 

практикада жана фармацевттик иш менен алектенген жана өз ишин коммерциялык 

негизде эмес аткарган юридикалык жана жеке жактарга колдоо көрсөтүү: ижара 

келишиминин негизинде менчигинде турган мүлктү убактылуу ээлик кылууга же 

пайдаланууга берүү түрүндө; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка 

түрлөрдө; - өздөрүнө тиешелүү аймактарда жашаган жарандардын саламаттыгынын абалы 

жөнүндө, калктын санитардык-эпидемиологиялык бейгамдыгы жана саламаттык сактоо 

бюджетинин аткарылышы тууралу баяндаманы жыл сайын жергиликтүү кеңештерге 

берип туруу. (КР 2016-жылдын 6-июлундагы № 99 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

99-статья. Билим берүү уюмдарынын милдеттери Билим берүү уюмдары балдардын жана 

окуп жаткан жаштардын саламаттыгын коргоо жана чыңдоо боюнча шарт түзүүгө, окуу-

эмгектик жүктөмүн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык окуучулардын 

иштөө режимин аныктоого 


