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Дүйнөлүк Акча Жумалыгы-2018 алкагындагы
иш-чаралардын күндөлүгү

2018-жылдын 12-18-марты  


Темасы:
«Сомго 25-жыл»
«Акча маселеси – маанилүү маселе»


Бул тууралуу суроолор пайда болсо, сиздер маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкнын Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнө бул телефондор аркылуу кайрылсаңыздар болот.: +996 (312) 61 24 14 

Катышуучулар: 
	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (КРУБ) 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги (БИМ) 
		Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы (МСК) 
Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги (ДКА)
Германия эл аралык кызматташтык боюнча коому (GIZ) 
	Эл аралык финансылык корпорация (IFC) 
	Германия Сактык кассалардын эл аралык кызматташтыгы боюнча фонду (ФСК)
	БУУ Балдар фонду (ЮНИСЕФ)
	Кыргызстан банктар биримдиги (СБК)
	Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы (АМФО)
	Кредиттик маалымат менен колдонуучулардын ассоциациясы (АПКИ) 
	Өнүктүрүү саясат институту (ИПР) 
«Сенти» ФК ЖЧК
«Банк Бай-Тушум» ЖАК
«Банк Компаньон» ЖАК
	«БТА банк» ЖАК 
«Кыргыз инвестициялык-кредиттик банкы» ЖАК
	«Кыргыз-Швейцариялык банк» ЖАК 
	«Толубай» АКБ ЖАК 
	«Финка Банк» ЖАК
	РК «АМАНБАНК» ААК 
	«Бакай Банк» ААК
	«Дос-Кредобанк» ААК
«Евразия Сактык Банкы» ААК 
	«КЫРГЫЗСТАН Коммерциялык банкы» ААК
	«Кыргызкоммерцбанк» ААК 
	«РСК Банк» ААК
	«Росинбанк» ААК 
	«ФинансКредитбанк КАБ» ААК
	«Халык банк Кыргызстан» ААК
	«Чанг Ан банк» ААК
	«Оазис» КФ ж.б.


№
Дата
Иш-чара
Өтүүчү жайы жана убактысы 
Уюштуруучулар

12-март

Пресс-конференция
 «Кабар» МА 
КУМА «Кабар», саат 10-00
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Баткен шаары, Ж.Боконбаев атындагы орто мектеп
КРУБ
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция 
Ош шаары, Ош мамлекеттик университети, Ош Технологиялык университети, Ош гуманитардык-педагогикалык институту
КРУБ
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, АГУП КР, ауд.208, 11-10
ДКА
	


«Дүйнөдөгү монеталарда көрсөтүлгөн фауна» нумизматикалык көргөзмөнүн ачылышы
Бишкек шаары, «Бишкек» филиалы
«Росинбанк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Ош областы, Нойгут айылы, «Чечме-Сай» орто мектеби;
Баткен областы, Чонгара айылы, «Чечме-Сай» орто мектеби;
Нарын областы, Кызыл Жылдыз айылындагы орто мектеби;
Талас областы, Кара-Буура айылы, А.Сулайманов атындагы орто мектеби;
Талас шаары, «Билимкана» орто мектеби
«Финка Банк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, Кыргыз Политехникалык университети;
Чүй областы, Шопоков шаары, Кыргыз Эл аралык Универсалдык Колледжи;
Токтогул шаары, ИСИТО
«Финка Банк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Ош областы, Жеенбеков атындагы лицей;
Ош областы, Атабеков атындагы орто мектеби;
Ош областы, Шамшиев атындагы орто мектеби;
Ташкөмүр шаары, №12 орто мектеби;
Жалал-Абад областы, А.Макаренко атындагы №1 гимназия мектеби;
Нарын областы, К.Жакыпов атындагы орто мектеби;
Кадамжай айылы, Кок-Сал Топтан орто мектеби;
Жалал-Абад областы, Ж.Боконбаева атындагы интернат-мектеби
«Банк Бай-Тушум»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Бишкек шаары, № 69 орто мектеби;
Баткен шаары,  Баткендик гимназия мектеби; 
Жалал-Абад шаары, № 3 орто мектеби
МСК 
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак жана «Жыйым топтоо» оюну 
Талас шаары, №13 орто мектеби
ФСК
	


Банк боюнча экскурсия жана окуучулар жана студенттер үчүн финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, банктын борбордук кеңсеси
«Дос-Кредобанк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Военно-Антоновка балдар үйү
«Чанг Ан Банк»


	

12-18-март



Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Бишкек шаары, №31 жана №24 орто мектептери
«ФинансКредитбанк КАБ»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, КЭУ
«ФинансКредитбанк КАБ»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Бишкек шаары, №2 орто мектеби
«Финка Банк»
	


Ачык эшиктер күнү 
Токмок шаары, банктын филиалы жана сактык кассалары;
Кадамжай шаары, банктын филиалы жана сактык кассалары;
Талас шаары, банктын филиалы жана сактык кассалары;
Кочкор айылы, банктын филиалы жана сактык кассалары
«Банк Компаньон»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабактар
Сыны айылы, Э. Четимбаев атындагы №58 орто мектеби;
Каражыгач айылы, А. Молдокеева атындагы №3 орто мектеби;
Кара-суу айылы, А.Жаныбеков атындагы №46 орто мектеби;
Алабука айылы, Т. Балтагулов атындагы №1 орто мектеби, Орозалиев атындагы №2 орто мектеби, А.Тураббаев атындагы №3 орто мектеби; 
Кербен айылы, Н.Мамбетов атындагы №6 орто мектеби;
Ташкөмүр айылы, К.Күзөнбаев атындагы №7 орто мектеби

	


Улуттук банктын нумизматикалык музейлерине экскурсия
Бишкек шаары, Ош шаары
КРУБ
	


КЭУ студенттери үчүн ачык эшиктер күндөрү 
Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү, 127/1, АПКИ кеңсеси
АПКИ
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Бишкек шаары, мектеп такталууда
«Кыргызкоммерцбанк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
такталууда
«Финка Банк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Жалал-Абад областы, Каду айылы, Т.Кайыпов атындагы орто мектеби
«Евразия Сактык Банкы»  
	


Окуучулар үчүн ачык эшиктер күнү
Ош, Жалал-Абад, Талас, Нарын жана Каракол шаарларындагы банктын филиалдары
«Кыргыз инвестициялык-кредиттик банкы»
	


«Окуучулардын жана алардын ата-энелеринин мектептин бюджетин талкуулоого жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга катышуу» улуттук сынактын алкагында мектептердин бюджеттерин талкуулоо жана финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөзүү 
Бүткүл республика боюнча 24 мектепте
ИПР
	


Окуучулар жана Жалал-Абад мамлекеттик университтин студенттери үчүн экскурсия 
Жалал-Абад шаары, банктын филиалы
«Дос-Кредобанк»
	


Социалдык тармактардагы «Кыргыз сомуна 25-жыл» интерактивдүү сынагы
Социалдык тармактардын катышуучулары
«Росинбанк» 
	


Социалдык тармактарда финансылык сабаттулук темасындагы сынак (Инстаграм, Фейсбук)
Социалдык тармактардын катышуучулары
«Чанг Ан Банк»
	


Балдар жана жаштар арасындагы видео, фото жана ырлар сынактары
Социалдык тармактардын катышуучулары
«Бакай Банк»
	


Социалдык тармактарда финансылык сабаттулук темасындагы викторина
Социалдык тармактардын катышуучулары
«БТА Банк»
	


Окуучулар жана студенттер үчүн ачык эшиктер күнү 
Бишкек шаары, банктын борбордук кеңсеси
«БТА Банк»
	


Балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү үчүн интерактивдүү тренингдер 
Бишкек шаары, Үмөталиев к., 108 
ИПР, 
«Сенти» ЖЧК,
«Оазис» КФ,
«Аманбанк»
	


Окуучулар үчүн ачык эшиктер күнү
Бишкек шаары, банктын борбрдук филиалы (Чүй проспекти, 92, ГУМ «Чынар», 1-кабат)
«Дос-Кредобанк»
	


Финанылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Жалал-Абад областы, Ак-Тоок айылы, №12 Абдраманов атындагы №12 орто мектеби
«Евразия Сактык Банкы»

	


Финанылык сабаттуулук боюнча тренинг
Бишкек шаары, Чүй пр., 219/1, «Сенти» ЖЧК кеңсеси
ФК «Сенти» ЖЧК
	

13-март


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Бужун айылындагы орто мектеп,
Талас шаары, чет өлкөлүк тилдер лицейи 
Жалал-Абад шаары, АПБО караштуу колледжи, 13:30
Каракол шаары, № 11 гимназия мектеби
КРУБ
	


Финанылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Бишкек шаары, № 8 орто мектеби
МСК 
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак «Жыйым топтоо» оюну
Талас шаары, №1 жана №3 орто мектептери 
ФСК
	


Журналисттер үчүн ачык эшиктер күнү жана семинар-тренинг
Бишкек шаары, ДКА конференц-залы, 10:00
ДКА
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Исфана шаары, МАУФИПЛФ (академия)
Кара-Балта шаары, №6 гимназия мектеби
Ош областы, Отунчиев атындагы орто мектеби
«Финка Банк»
	


Окуучулар үчүн экскурсия
Ош шаары, банктын филиалы
«Банк Компаньон» 
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Нарын областы, Акжар айылы, А.Жаналиев атындагы орто мектеби
«Банк Компаньон»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Токмок шаары, №5 орто мектеби,
Нарын шаары, А.Буйлаш уулу атындагы №8 орто мектеби,
Каракол шаары, М.Горький атындагы орто мектеби
МСК
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Бишкек шаары, № 68 орто мектеби;
Талас шаары, №3 орто мектеби;
Ноокат району, Кара – Таш айылы, Нойгут орто мектеби;
Кара-Суу райоу, Шарк айылы, Фуркат орто мектеби;
Ош областы, «Школа грамотеев»;
Ош областы, «Ширин» орто мектеби;
Ош областы, Жунусов атындагы орто мектеби;
Ош областы, Тойматов атындагы орто мектеби;
Ош областы, С.Беки уулу атындагы №15 орто мектеби;
Жалал-Абад областы, С.Байдоолотов атындагы орто мектеби;
Каракөл шаары, №3 орто мектеби;
Нарын областы, «Макмал» орто мектеби;
Баткен областы, Кызыл-Кия шаары, М. Бостонбаев атындагы орто мектеби
«Банк Бай-Тушум»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Токмок шаары, Агрардык колледж
 МСК 
	

14-март

Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Каракол шаары, №2 гимназия мектеби, 08:00, Т.Сатылганов атындагы интернат–лицейи, 10:30;
Жалал-Абад шаары, №3 орто мектеби, 10:00
КРУБ
	


Банктык кызматкерлер үчүн экскурсия жана семинар-тренинг
Бишкек шаары, ДКА конференц-залы, 10:00
ДКА
	


МСКнын борбордук кеңсесинде экскурсия
Бишкек шаары, МСК борбордук кенсеси
МСК
	


Ош мамлекеттик университеттин “Бизнес жана менеджмент” факультетинин студенттери арасында өткөн эссе сынагынын жыйынтыктарын чыгаруу (жеңүүчүлөрдү салтанаттуу түрдө сыйлоо аземи) 
Ош шаары, Масалиев проспекти, 80, Ош мамлекеттик университети
«Халык банк Кыргызстан»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Баткен областы, Орозбеков а/ө, Кулду айылы, Кулду атындагы №40 орто мектеби;
Ноокат шаары, «Корком эстетика» гимназиясы; 
Ысык-Көл областы, Ак-Дөбө айылы, С. Давлетов атындагы орто мектеби;
Кара-суу шаары, В.И.Ленин атындагы орто мектеби;
Кербен шаары, Н. Мамбетов атындагы орто мектеби;
Ноокен району, Ж. Турусбеков атындагы №16 орто мектеби;
Ош областы, Адышев атындагы орто мектеби;
Ош областы, Жээренчи айылы, Ж. Мойдунов атындагы орто мектеби;
Бишкек шаары, №2 орто мектеби;
Баткен областы, Марказ а/ө, Саттаров атындагы орто мектеби
«Финка Банк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, Ж.Баласагын КУУ;
Базаркоргон айылы, Б. Абдраимов атындагы №63 кесиптик лицейи 
«Финка Банк»
	


Окуучулар үчүн экскурсия
Бишкек шаары, банктын борбордук филиалы;
Кайынды шаары, банктын филиалы;
Каракол шаары, банктын филиалы;
Токтогул шаары, банктын филиалы;
«Банк Компаньон»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Бишкек шаары №51 жана №56 орто мектептери;
Ош шаары, Нариманов атындагы №1 орто мектеби, 
В.И.Ленина атындагы орто мектеби;
Кара-Балта шаары, № 12 орто мектеби;
Талас шаары, №1 орто мектеби
МСК 
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Бишкек шаары, №70 гимназия мектеби;
Ош областы, Х.Турсунов атындагы орто мектеби;
Ош областы, Курманжан датка атындагы орто мектеби;
Кара-Суу району, Толойкон айылы,  «Учар» орто мектеби;
Кара-Суу району, Кашкар-Кыштак, Гагарин атындагы орто мектеби;
Ош областы, «Абад» орто мектеби; 
Ош областы, «Ширин» орто мектеби;
Жалал-Абад областы, Т.Мавлянов атындагы орто мектеби;
Жалал-Абад областы, А Осмонов атындагы №10 орто мектеби;
Ош областы, Бөкөнбаев атындагы № 1 орто мектеби,
Жалал-Абад областы, Ногоев атындагы № 2 орто мектеби;
Жалал-Абад областы, Т.Балтагулов атындагы орто мектеби;
Жалал-Абад областы, Ташкеев атындагы орто мектеби;
Жалал-Абад областы, Баймырзаев атындагы орто мектеби, 
Токтогул шаары, Турдумамбетов атындагы орто мектеби;
Нарын областы, Калыгул бай уулу атындагы орто мектеби;
Исфана шаары, Ю.Гагарин атындагы орто мектеби;
Баткен шаары, В.И.Ленин атындагы орто мектеби;
Талас шаары, №1 орто мектеби;
Кой Таш айылы, Бегматов атындагы Таш-Мойнок орто мектеби
«Банк Бай-Тушум»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, Арабаев атындагы мамлекеттик университет;
Жалал-Абад шаары, медициналык колледж;
Каракол шаары, №14 кесиптик лицейи 
МСК 
	

15-март 

Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Талас шаары, Талас мамлекеттик университети
КРУБ
	


Коммерциялык банктардын аманатчылары үчүн экскурсия жана семинар-тренинг
Бишкек шаары, ДКА конференц-залы, 10:00
ДКА
	


МСКнын телөөчү борборлоруна студенттер үчүн экскурсия 
Бишкек, Ош, Балыкчы, Талас, Баткен шаарларында МСК башкармалыктары  
МСК
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак 
Ош областы, «Жийде» орто мектеби; 
Ош областы, «Кызыл капчыгай» орто мектеби; 
Зергер айылы, Тураббаевдын атындагы орто мектеби;
Өзгөн шаары, №28 Ч. Айтматов атындагы орто мектеби; 
Жалал-Абад областы, № 14 орто мектеби;
Жалал-Абад областы, Акбаров атындагы орто мектеби;
Жалал-Абад областы, «Дом Ата» орто мектеби;
Жалал-Абад областы, «Мадумар Ата» орто мектеби;
Талас шаары, чет өлкөлүк тилдер лицейи; 
Горная Маевка айылы, 
Ш. Эркинбаев атындагы Горно- Маевская мектеби;
Арашан айылы, Ф.Стрельников атындагы орто мектеби
«Банк Бай-Тушум»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Ысык-Көл областы, Теполоключенка айылы, Мамакеев атындагы орто мектеби;
Ош областы, Назарбаев атындагы орто мектеби;
Балыкчы шаары, Ж.Бөкөнбаев атындагы орто мектеби
«Финка Банк»
	


Финансылык-экономикалык факультеттеринин студенттери үчүн ачык эшиктер күнү
Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 58, КР ФМ, 14:00
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
	


Студенттер үчүн экскурсия
Бишкек шаары, «Берекет» филиалы
«Дос-Кредобанк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция
Бишкек шаары, Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясынын (КМЮА) жыйындар залы
«Чанг Ан Банк»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Бишкек шаары, №2 орто мектеби;
Токмок шаары, №11 техникалык лицей-мектеби;
Бишкек шаары, № 94 орто мектеби
«Финка Банк»

	


КТУ «Манас» студенттери үчүн экскурсия
Бишкек шаары, банктын башкы кеңсеси 
«Чанг Ан Банк»
	


К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин студенттери үчүн экскурсия
Каракол шаары, банктын филиалы
«Дос-Кредобанк»
	


Бишкек шаарындагы SOS балдар айылынын окуучулары үчүн экскурсия
Бишкек шаары, «Аман Юг» филиалы

«АМАНБАНК»

	


Ачык эшиктер күнү
Ош шаары, банктын филиалы 
«АМАНБАНК»
	

16-март

Финансылык сабаттуулук боюнча лекция                                
Бишкек шаары, КЭФ, ауд.307, 09:50
Бишкек шаары, КУУ, ауд.307, 09:50

ДКА
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабактар                              
Алай району, Гулча айылы, Молдокулов атындагы орто мектеби;
Жалал –Абад областы, 
С.Качыкеева атындагы №1 орто мектеби;
Жалал –Абад областы, Н.Исанов атындагы интернат-гимназиясы; 
Ош шаары, №2 орто мектеби;
Жалал –Абад областы, М.Исмаилов атындагы орто мектеби;
Токтогул шаары, Ж.Боконбаев атындагы орто мектеби
«Банк Бай-Тушум»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Боконбаев айылы, Ж. Алтымышбаев атындагы орто мектеби;
Бишкек шаары, №29 орто мектеби
«Банк Компаньон»
	


Финансылык сабаттуулук боюнча ачык сабак
Айдаркен шаары, О. Маканов атындагы №20 орто мектеби;
Талас областы, Покровка айылындагы орто мектеби; 
Ош областы, Навои атындагы орто мектеби    
«Финка Банк» 
	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция                                
Раззаков атындагы КМТУ караштуу лицеи 
«Чанг Ан Банк»
	


Ачык эшиктер күнү жана окуучулар жана студенттер үчүн оюн-зооктор
Бишкек шаары, Киев к. 144/2, банктын филиалы;
Өзгөн шаары, Ленин к., 125, банктын филиалы;
Сокулук шаары, Фрунзе к., 116, банктын филиалы;
Кызыл-Кыя шаары, 1 кичирайон, 21, банктын филиалы;
Кочкор айылы, Орозбаков  к., 131, банктын филиалы;
Кызыл-Адыр айылы, М.Айтматов к. 31, банктын филиалы;
Балыкчы шаары, Абдрахманов к. 207, банктын филиалы;
Маасы айылы, Ленин к. 18, банктын филиалы
«Айыл Банк»

	


Балдардын бизнес-жарманкеси  
Бишкек шаары, «Бишкек парк» соода борбору
ИПР, 
KIDS UP,
Жашыл Чарба,
АПКИ
	


Окуучулар үчүн экскурсия 
Бишкек шаары, «Берекет» филиалы
«Дос-Кредобанк»

	


Финансылык сабаттуулук боюнча лекция                                
Бишкек шаары, КЭУ
«Росинбанк»
	

17-март 

Брейн-ринг 
Бишкек шаары, КМЮА жыйындар залы
МСК
	


Финансылык сабаттуулук боюнча квест-оюн                               
Бишкек шаары, Чүй пр., 6, Б.Ельцин атындагы КОСУнун экономикалык факультети
ИПР,
«Сенти» ЖЧК,
«Оазис» КФ,
«Халык банк Кыргызстан»
«АМАНБАНК»,
«Банк Компаньон»,
АПКИ
	


«Керемет Көч» анимациялык фильмдин финансылык сабаттуулук боюнча сериясын көрсөтүү  
Бишкек шаары, Чүй пр., 168, «Тунгуч» театры 
БУУ Балдар фонду,
КРУБ
	

20-март 
Сүрөттөр, эссе, акча кутучу улуттук сынактардын жыйынтыктарын чыгаруу 
Бишкек шаары, Г.Айтиев атындагы музеи
КРУБ, ИПР, «Дос-Кредобанк»,
«Банк Бай-Тушум», 
«Финка Банк»


