
«Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракетгенүү 

системасына кошулуу/өз ара аракеттенүү тууралуу 

МАКУЛДАШУУ 

Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш 

мамлекеттик комитетинин алдындагы «Түндүк» электрондук өз ара аракеттенүү 

борбору» мамлекеттик ишканасы, мындан ары «Оператор», «Кыргыз 

Республикасынын маалыматгык технологиялар жана байланыш мамлекетгик 

комитетинин алдындагы «Түндүк» электрондук өз ара аракеттенуу борбору» 

мамлекеттик ишканасы жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-

жылдын 11-апрелиндеги № 201 токтому менен бекитилген Уставынын 

негизиндегимүдүрү Кутнаева Нурия Асылбековнанын атынан биринчи жактан 

жана________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  
(уюмдун аталышы) 

мындан ары «Маалыматтык системасынын ээси (МС)» деп аталган 

_____________________________________________________________________ 

атынан, экинчи жактан, биргеликте «Тараптар» деп аталуучу, Кыргыз 

Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» Мыйзамын, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз 

ара аракеттенүү системасындагы маалыматтык системаларынынын өз ара 

аракеттенүү талаптарын бекитүү жөнүндө» 2018-жылдын 11-апрелиндеги № 200 

токтомун ишке ашыруу максатында төмөнкүлөр жөнүндө ушул Макулдашууну 

түзүштү. 
 

 

1. МАКУЛДАШУУНУН ПРЕДМЕТИ 

1.1 Ушул Макулдашуунун предмети  «Түндүк» электрондук ведомстволор 

аралык өз ара аракеттенүү системасына маалыматтык системаларды 

байланыштыруу (мындан ары - «Түндүк» ЭВӨС), жана МСтин ээси тарабынан 

«Түндүк» ЭВӨС аркылуу өзүнүн кызматтарын жана милдеттерин аткарууга 

электрондук өз ара аракеттенүүнү уюштуруу.  

 

2. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

2.1 МСтин ээсинин маалыматтык системалары «Түндүк» ЭВӨСкө  

кошулгандан  тартып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-

апрельдеги № 200 «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара 

аракеттенүү системасындагы маалыматтык системаларынынын өз ара 

аракеттенүү талаптарын бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык, МСтин ээси 

«Түндүк» ЭВӨСтүн катышуучусу боло ала тургандыгын Тараптар кабыл 

алышат. 



 

2.2 Тараптар Кыргыз Республикасынын «Электрондук башкаруу жөнүндө» 

Мыйзамынын электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү ишке 

ашыруу бөлүмүнүн талаптарын сактоону камсыз кылуу максатында, МСтин 

ээсинин маалыматтык системаларынын «Түндүк» ЭВӨСкө байланыштырууга 

милдеттүү. 

 

2.3 МСтин ээси «Түндүк» ЭВӨС аркылуу электрондук башкарууда, анын 

ичинде электрондук кызмат көрсөтүүдө мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдар, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер жанан 

уюмдар арасында маалымат алмашууга укуктуу. 

 

«Түндүк» ЭВӨС жардамы менен жетүү мүмкүнчүлүгү берилген 

маалыматтын (электрондук документтин) көлөмү жана түзүлүшү , , ведомстволор 

аралык өз ара аракеттенүүнүн чечимдери Каталогунда катталат (мындан ары - 

Каталог), жана ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналган 

тиркемесине ылайык аныкталат. 

 

2.4  МСтин ээси (юридикалык, финансылык, администрациялык) жана 

маалыматтык системаларынын кибер коопсуздугу, анын ичинде маалымат 

алууларды же башка киберкоркунучтарды болтурбоо үчүн жоопкерчиликти 

толук тартат. 

 

2.5 Тарапатар зарыл болгон учурда ИМнын ээси «Түндүк» ЭВӨСтүн башка 

катышуучулары менен кызмат (сервистер) көрсөтүүнүн  (Service level agreement 

– SLA) деңгээлдери жөнүндө башка макулдашууларды түзүүгө укуктуу экени 

тууралуу макулдугун беришти.   

  

2.6 Оператор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

тобокелдерди аныктоо жана кибер коопсуздук максатында МСтин ээсинин 

маалыматтык системаларынын компоненттеринде мониторинг жүргүзүүгө 

укуктуу. 

 

 

3. ТАРАПТАРДЫН МИЛДЕТТЕРИ 

3.1 Оператор: 

3.1.1 МСтин ээсин Каталогдо каттоону жүргүзөт; 

3.1.2 МСтин ээсинин маалыматтык системаларын «Түндүк» ЭВӨСкө 

кошуунууюштурууну жана координациялоону камсыз кылат; 



3.1.3 МСтин ээсин «Түндүк» ЭВӨС менен байланышкан маселелер боюнча 

консультация берет; 

3.1.4 «Түндүк» ЭВӨС иштетүү максатында МС ээсинин ишкердүүлүгүн 

камсыздоо боюнча координациялоо жана башка функцияларды ишке ашырат; 

3.2 МСтин ээси: 

3.2.1 Коопсуздук серверинин аутентификациялык сертификатын, 

күбөлөндүрүүчү борбордо өз маалыматтык системасы үчүн электрондук 

колтамганы алат жана өз коопсуздук серверин «Түндүк» ЭВӨСкө каттайт; 

Коопсуздук серверинин аутентификациялык сертификатын, маалыматтык 

системанын колтамга текшерүү сертификатын «Түндүк» ЭВӨС операторуна 

берет; 

Өз коопсуздук серверинде коопсуздук серверинин аутентификациялык 

сертификатынын жабык ачкычтарын, маалыматтык системанын 

(системалардын) колтамга текшерүү сертификатын аныктайт.3.2.2 Каталогго 

маалыматтык системаларды жана «Түндүк» ЭВӨС жардамы менен көрсөтүлүүчү 

кызматтарды жана милдеттерди баяндайт жана каттайт, ошондой эле 

Каталогдогу маалыматтарды актуалдуу абалда колдоп турат. 

3.2.3 «Түндүк» ЭВӨСкө туташтырылган маалыматтык системаларын 

Оператордун талаптарына жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык коопсуздугун жана үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат; 

3.2.4 Өзүнүн коопсуздук серверлерин орноштурат жана башкарат, өзүнүн 

маалыматтык системасы үчүн адаптерди (лерди), керек кезде жергиликтүү 

мониторинг борборун иштеп чыгат, , ошондой эле «Түндүк» ЭВӨС менен 

маалыматтык системасынын натыйжалуу айкалышын камсыз кылат; 

3.2.5 Талаптарга  ылайык талап кылынган архивдөө убактысына жараша 

жана архивделе турган маалыматтын тизмегине ылайык кызмат көрсөтүүлөргө 

суроо-талаптардын лог-файлдарын архивдөөнү камсыз кылат, архивделген лог-

файлдарга жетүү мүмкүндүгү бар жактарды, ошондой эле мындай жетүүнүн 

шарттарын аныктайт 

3.2.6 «Түндүк» ЭВӨС аркылуу өз ара аракеттенүүчү маалыматтык 

системаларын башкарат; 

3.2.7 Ошол маалыматтык системалардын ээси болуп, алардын кибер 

коопсуздугун камсыз кылат, маалыматтарды коргоо боюнча, анын ичинде 



уюмдун кызматкерлеринин санкцияланбаган кирүүсүнө, зарыл чараларды көрөт, 

. 

3.2.8 «Түндүк» ЭВӨСтүн башка катышуучуларына өзүнүн маалыматтык 

системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө жетүү мүмкүнчүлүгүнө жооп берет. 

3.2.9 Зарыл болгон учурда же SLA-келишими жок болсо «Түндүк» ЭВӨСтүн 

катышуучуларынан маалыматтарды алмашуу боюнча өз алдынча макулдугун 

алат. 

3.2.10. «Түндүк» ЭВӨС аркылуу көрсөтүлүүчү кызматтардын алкагында 

маалыматтарды (электрондук документтерди) иштеп чыгууну, жөнөтүүнү, кабыл 

алууну жана кайра иштеп чыгууну жүзөгө ашырат жана квалификациялуу 

электрондук кол тамганыколдонуу менен иш-аракеттерди аткаруу үчүн ыйгарым 

укуктуу адамдарды аныктайт; 

3.2.11 Электрондук документтерде камтылган маалыматтын толуктугун 

жана аныктыгын камсыз кылат; 

3.2.12. «Түндүк» ЭВӨС жардамы менен алынган маалыматты (электрондук 

документтерди) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланат. 

3.2.13. «Түндүк» ЭВӨС менен иштөөдө Операторду (жазуу жүзүндө же 

электрондук документ түрүндө) кызмат көрсөтүүдөгү үзгүлтүк жөнүндө, өз 

маалыматтык системасында пландуу жана профилактикалык иштер тууралуу, ар 

кандай тартип бузуулар жана иштөөдөгү каталар жөнүндө токтоосуз кабарлайт. 

3.2.14. Кибер коопсуздук коркунучтарын аныктоо максатында Операторго 

өз маалыматтык системаларынын компоненттеринде мониторинг жүргүзүү 

мүмкүнчүлүгүн берет; 

3.2.15. Оператор тарабынан жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы 

боюнча маалымат системаларынын кибер коопсуздук тобокелдерин азайтуу 

боюнча Оператор киргизген сунуштарды аткарат. 

 

4. МАКУЛДАШУУНУН ТОКТОТУУНУН ЖАНА КОЛДОНУЛУШУН 

ТОКТОТО ТУРУУНУН НЕГИЗДЕРИ 

Ушул Макулдашууну, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын Тараптар аткарбаган жана/же бузган учурда: 

Оператор «Түндүк» ЭВӨСтүн катышуучусун «Түндүк» ЭВӨСтөн өчүрүп 

коюуга укугу бар; 



ЭВӨСтүн Катышуучусу далилделген себептер болгон учурда, өзүнүн 

маалымат системасынын иштешине коркунуч пайда болгондо «Түндүк» 

ЭВӨСтөн чыгууга укуктуу.  

Тараптар ушул Макулдашууну токтотуу жана/же токтото туруу жөнүндө 

негиздүү себептерин көрсөтүү менен алдын ала билдирүүнү (жазуу жүзүндө же 

электрондук документ түрүндө) жөнөтүүгө милдеттүү. 

 

5. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮНҮН ТАРТИБИ 

Макулдашууну чечмелөөдө же ишке ашырууда келип чыккан бардык 

талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Тараптардын ортосундагы 

сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет. 

 

6. ӨЗГӨРТҮҮЛӨР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Ушул Макулдашууга карата бардык кошумча макулдашуулар, өзгөртүүлөр 

жана тиркемелер тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча жазуу түрүндө 

түзүлөт жана ушул Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

 

7. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

 

7.1 Тараптардын ушул Макулдашууну ишке ашыруу боюнча биргелешкен 

иши консультацияларды, кеңешмелерди, семинарларды, жумушчу топтордун 

отурурумдарын жана башка иш-чараларды өткөрүү жолу менен жөнгө 

салынат. 

7.2 Ушул Макулдашуу бир Тарап экинчи Тарапты ушул Макулдашууну 

токтотуу жана/же токтото туруу же ага өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

жазуу жүзүндө кабарлаганга чейин чектелбеген мөөнөткө колдонулат. 

7.3. Ушул Макулдашуу Тараптар кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет. 

«Түндүк» ЭВӨСкө кошулуу/өз ара аракеттенүү боюнча мурда түзүлгөн 

бардык Макулдашуулар жаңы Макулдашуунун күчүнө киригенден кийин 

күчүн жоготушат. 

 

7.4. Бул Макулдашуу Тараптардын ар бири үчүн расмий тилде эки 

нускада түзүлдү, алар бирдей юридикалык күчкө ээ. 

 

 



8. ТАРАПТАРДЫН РЕКВИЗИТТЕРИ ЖАНА КОЛДОРУ 

Кыргыз Республикасынын маалыматтык 

технологиялар жана байланыш 

мамлекеттик комитетинин алдындагы 

«Түндүк» электрондук өз ара аракеттенүү 

борбору» мамлекеттик ишканасы  
 

Юридикалык дарек: Кыргыз 

Республикасы, Бишкек ш.,  

Токтоналиев к.96, 720041,  

Банктык маалымдаректер: 

алыш-бериш эсеби: 1180000109190379  

«ДКИБ –Башкы офис» Филиалы  

«Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАК 

Банктын дареги: Бишкек ш., Чуй к. 245 

БИК: 118005 

ИНН: 02004201810033 

ОКПО: 30026865 

Телефону: (0312) 98-81-23 
Электрондук почтасы: office@tunduk.gov.kg 

 

Мүдүр  

Н.А. Кутнаева 

Датасы:    

 
 

Датасы:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@tunduk.gov.kg


«Түндүк» ведомстволор аралык 

электрондук системасы менен өз 

ара аракеттешүү / Кошулуу 

жөнүндө Макулдашуунун 1-

тиркемеси 

 

 

№ ЭВӨСтүн башка катышуучусуна берүү үчүн мүмкүн болгон 

тилкелердин тизмеси 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


