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IIрикАз

караштуу билим берyy уюмдарынын козомолчyлyк кецештерин тyзyy
жонYндо>>

2022-жьlлдын 27 -январындагы Кыргыз Республикасынын Билим берyy

жана илим миFIистрлигине караLtl,гуу билим б.рYY уюмдарынын кОЗОМОЛЧYЛYК

кецештерин тандоо жана тyзyy боюнча комиссиянын отурумунун Jф14

протоItолунун негизинде, буйрук кылам:

1. Теменку жого.рку окуу llrайлардын козомолчyлyк кецештери j\Ъi

тиркемеге ылайык бекитилсин.
2. Бул буйруктун аткарылышын козомолдоо министрдин орун

басары Г.Б.Щжайнаковага жyктолсyн.

(О формировании попечительских советов государсТВенНЫХ И

муниципальных образоватеJIьItых организаций подведомсТВеннЫХ
Министерству образования и науки Кыргызской Республики>>

*r\

На Ъсновании протокола комиссии по отбору и формированиIо
попечительских сове,гов государс,гьенных и муниципальных образовательных

организаций подведомственных Министерству образования и науки

Кыргызской Республики, от27 января 2022 года Nч 14, приказываю:

1. Утвердить составы попеLIительских
заведениЙ, согласно приложеFIию }I91,

..а "

советов " высшgё учебных

(Кыргыз Республикасынын Билим беруу жапа илим министрлигине
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2. Itонтроль за исполl-tенйем настояц{его прик€Lза возложить на
замести,геJIя миниетра Г.Б.ЩжайнаI(ову. 
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Первыйзаместительминистра {lqru К.Т.Шадыханов
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I. Жогорку окуу жай"гlардын Кеземолчyлyк кецештеринин кураМДаРЫ:

1.К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик универсиТеТИНИН
козомолчyлyк кецешинин курамы:

1, Абыкеев LIолпонбек - - Кыргыз Республикасынын Президентинин
кецешчиси;
2. Атаева Сайрагуль 'ГoKTocyHoBHa - Биurкек шаардык N969 Окуу коМПЛеКС-

гимназиясынын директору ;

3. Щжунушалпиева Айгуль Алмасбековна - N4амлекеттик органдарДын КООМДУК

кецештеринин мyчолорyн тандоо боюнча комиссиянын мr{осy;

кыргыз Республикасынын Коомчулукту оr{yктyрyy жана инвестициялоо

агентиги (АРИС) Щолбоорлорду маалыматтык камсыздоо боюнча адиси;

4. !,митриенко Ирина Анатольевна - Кыргыз мамлекеттик юридикалык

университетинин окуу иштери боюнча проректору;

5. }Кекшенов Бактыбек )Itекшенович - "Сапат" Эл араJIык Билим берyy

мекемесинин президентинин кецешчиси;

6, Иманалиева Эльмира Сансызбаевна-"москва мамлекеттик

университетинин Кыргызстандагы мектеби" илимий-окуу комплексинин

директору;
7, Мамбеткадыров .Айдарбек Абдыраевич- Кыргыз Республикасынын

президентине карашl]уу коррупцияга каршы ишкер кецешинин башкы

эксперти, юрист;
в. Орозалиев Эрик Садыкович- Кыргыз Республикасынын Социалдык

кызматкерлер Ассоциациясынын президенти, К.карасаев атындагы Бишкек

мамл екетти к у н и верс итети н и н со ци алдlы к- п сихология ф акультетинин деканы ;

9. СултаФдазиева Роза Itалыйевна - "Кыргыз Республикасынын КитепканаJIык-

маалымат консорциуму" Дссоциациясынын президенти, К.Баялинов

атындагы Республикалык балдар жана оспyрyмдор китепканасынын

директору;
10. Чекиров Кубат дсангазиевич - "Кутбилим" гезитинин башкы редактору,

Би-Би-Си Кыргыз сервисинин редактору;
1 1. х{ециш Дрыпович LIыманов- Ж.Баласагын атындагы КУУнун,профессору.



2.Кы ргыз ма млекетти к lоридикал ы к ун и верситети н и н КозомолчyЛyК
кецешиниц курамы:

l,Базарбаев Эрлан Базарбаевич- }К, Баласагын атындагы КУУнун юриДИКаЛЫК

факультетинин Укук таануу жана бажы иши кафедрасынын башчысы;

2.Жээгrалиев Алмаз ItээналиевиЧ - Кыргыз Республикасынын озгочо

кырдаалдар министринин кецешчиси;
3,}Коомартов Кумушбек Рысбекович- Кыргыз Республикасынын Пtогорку

сотунун судьясы;
4,Itарыпбеков Илим N4айрамбекович - <<Itонсалт Плюс>> ТНТ КыРГЫЗСТаН

жоопкерчилиги чектелген коомдун директору;
5,Кубанычбеков Рыобек Турсуналиевич - Коомдук ишмер;

6.It4аматазизова Нурила Кубанычбековна - Генерал-майор Э.А. Алиев

атындагы КР VПrМ академиясыныI] административдик укук ЖаНа

административ/Iик ишмердyyлyк кафедрасынын начальниги;

7.N4oMoKoHoB А;lи-Аскар Асыпбекович - <Асылбаш-Арча> жоопкерчилиги
чектелген коомдун директору;
8.Османова Алмаза N4амедовна - Борбор Азиянын Юристер лигасЫНЫН

башкармаJIыгынын торагасы,
9.Тиллаев Таабылды Гапырович - Транспорт жана коммуникациялар

министринин opyFl басары;
l0.Эшперов N{apaT Х{умашевич - }Кеке адвокат;
1 1.Itубатбек уулу Нарыrlбек - Кыргыз мамлекеттик юридикалык

университетиниFI иш башкармасынын башчысы.

3.кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын
козомолtlyлyк кецешинин мyчолyрyнyн курамы:

1. Длыкулов Эмиль Таштанович - кТаманбас) Олимпиялык резервдеги

Uчuо _ оспyрyмдор спорттук мектебинин грек_рим кyрошy боюнча

ага машыктыруучусу;
2. Бокоев Бактыяр Na[акенович - С. Жуманазаров атындагы олимпиЯдалыК

резервдик балдар - оспyрyмдор спорттук мектебинин директору;

3. Быковский Сергей Юрьевич кБиксер>> фирмасынын генераJIдык

Кыргыз

уI]иверситетинин слорттук илимдер факультетинин
5. Иманалиев Бактыбек Тыбынович - <<Саякат Трэ

чектелгеFI коомдуFI генераJrд{ык директору;



ItaceHoB Алмазбек Апышевич - КРнын Билим б.рyY жана илим

министрЛигинин алдындаГы дене тарбия жана спорт республикаJIык

усулдук борборунун башкь| адиси;

кандиева f,жыгrар Медетовна - Кьlргыз мамлекеттик дене тарбия жана

спорт аI(адемиясынын Окумуштуулар кецешинин окумуштуу катчысы;

lиамытов Абакир I\4амытович- Кыргыз билим берyy академиянын

академиги, профессор, П.И.Д,, <КРдин Билим беруусунун эмгек

сицирген кызматкери);
g, Оморканов Дrrварбек Насыбекович* жеке ишкер, Крдин шайба менен

хоккей федераuиясыНын презиленти;

10. Усенканов Днарбек Адыбаевич - ItРr-rын студенттик курама

командасынын башкы машыктыруучусу;

1 1. Чокаев Сатыбек Мухамедович _ с. Пtуманазаров атындагьi

олимпиадалык резервдик балдар - оспyрyмдор спорттук мектебинин

башкы машыктыруучусу.

4.ош мамлекеттик университетиtIин КозомолчYлYк кецешинин курамы:

1. дбдыкадыров дбдурасул Бектемирович - Кара-Кулжа районунун Билим

берyy болумунун башчысы.

2. дбдыrсеримов Дбдыманап дкматалиевич - ошМУнун Пландоо

финансылык болумyнyгl башкы адиси.

з. Белеков Жанек омошlевич - ош областтар аралык онкологиялык борборлун

директору.
4. Исмаилова Бумайрам - "ХtаЛпы билим" фондунун директору.

мYчосY.

7. Кыштообаев Орозалы Торобаевич - Жер ресурстары боюнча мамлекеттик

агенттигиниН "КадастР" мамлекеттик мекемесинин ош филиалынын

маал ыматтык технол о гиялар секторунун б ашчысы,

6,

7,

8.

5. Кайымов Талантбек Тилекматович - ош Lшаардык VIериянын Экономика,

каржы lff.aHa инвестиция болумyнyн башчысы,

6. Калыiулов Itеримбек дкматалиевич - Кыргызстан журналисттер союзунун

жетекчиси.
9. Нурунбетов Балтахун Аттокурович - Кыргызстан Эл

Ош белумyнyн торагасы.



l0. Омуров Нурлан Кубатович - КРнын Билим бер\ry жана илим министринин
орун басары.

l i.Тойчиев I{ыныбек Абдималикович "РСК Банк" ачык акционердик

коомунун Orrl филиалы}lын директору.

5. Бизнес жана социалдык
Козомелчyлyк кецешинин курамы:

онyктyрyy академиясынын

1. Aaun-"au Адилет Йлu*,rбекоRич- "Айт" Жсlопкерчилиги чектелген

коомунун башкы директору;
2, Ах<ыкан уулу Максат- Кыргыз-Турк "Манас" университетинин

Борборлук Азия олколорyн изилдоо борборунун кызматкери, "Ой-
Толгоо" коомдук фондунун жетекчиси, тарых илимдеринин кандидаты;

3. Щжумабеков Арсланбек Масалбекович- Кыргыз Республикасынын
Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы Мамлекеттик
балсы кызматынын "Манас" бажысынын инфраструктурасын онyктyрyy
болумунун башкы инспектору, экономика илимдеринин кандидаты

4. Асанбеков Туратбек, Кыргыз Республикасынын Эсеп паJIатасынын

баrшкы мамлекеттик инспектору, экономика илимдеринин кандидаты,

доцент
5. Болотова Махабат Алтымышовна, Бизнес жана социыIдык онyктyрyy

академиясынын Экономика жана менеджмент кафедрасынын доценти,
экономика илимдеринин кандидаты

6, Имаruев Азамат Токтогулович, <АVАсоm> Жоопкерчилиги чектелген

коомунун башкы директору
7. Карачалов Элдияр Разылбекович, Кыргызстандын онор жай жана

курулуш материаJIдары кызматкерлер Профсоrозунун торагасы
8. Качибекова Куш:убек Исанович, Китеп паJIатасынын директорунун орун

басаýы

9. I\4омунбаева I{азира (Jоорбековtttц Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик тарых музейинин илимий кызматкери, тарых илимдеринин
кандидаты

10. Нурматова Гулсайра Асановна, Пt.Баласагын атындагы Кыргыз улутгук
уI-Iи верс итетин ин Na[амл екеттик муниципалдык б аrлкаруу ф акулътетинин
Мамлекеттик муниципалдык кызматы кафедрасынын ба

илимлеринин капtIдидаты, доцент
11. Токушев Аскарбек Орозбекович, <Айлана) Жоопкер

коомунун менеджери

э4



б, Б.Сыдыков Кыргыз-Озбек эл аралык университетинин КезомолчYЛYК
кецешинин курамы:

l, Абдыкадырова Айназик Бакытбековна - Батыралы Сыдыков аТынДаГЫ

Кыргыз_Озбек Эл аралык университетинин Каржы-экономикаЛЫК

факуль,ге,гинин З-курсунун СИ- 1- l 9 тайпасынын студенти;
2. Бакиров Омурбек Мирзараимович - Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кенешини}I депутаты;
3. Зулпукаров Капар Зулпукарович - ош мамлекеттик университетинин

орус филолоГиясы факультетинин орус жана салыштырма тиЛ илимИ

кафедраСыныН r-rрофессору, <JIигtгвистикалык изилдоолор) борборунун

дирек,гору;
4. Канатбек уулу Талантбек ЭлТР мамлекеттик телерадио

компаниясынын журналисти ;

5. Курбанов Раимжан Рахманович - "Кыргыз тили" коомунун
Президенти;

б, Сыдыков Абдимамет I\4апдетибраимович - М2 шаардык
стоматологиялык поликлиниканын ортопедия болумунун башчыаы;

7. Сыдыков Щанияр Батырович - Кыргыз Республикасынын атайын жана

толук ыйгарымдуу элчиси, кЭйр Манас> авиакомпаниясынын генераJIдык

директорунун эл аралык суроолор боюнча коомдук кенешчиси;
8. Тентимишова Акмарал Камчыбековна - Батыралы Сыдыков атындагы

Кыргыз-Озбек Эл аралык уtlиверситети}{ин Аккредитация ЖаНа бИЛИМ

берууr-rун сапаты департаментинин директору, окумуштуу катчы (коомдук
башталышта);

9. Тойгонбаев Сабыр Абдубапович Билим б.рyy жана илим

кызматкерлеринин Ош облустук профсоюз комитетинин торагасы;
10, Ходiкаев Рашитхан Ходхсиевич - Туштук аймагы боюнча оЗбеК

улуl-гук маданият борборунун жетекLIиси;
l l. Эрl,ешов Бекмурза Аскарбаевич _ Оrrrтогу муниципалдык <Жылуулук

камсыздоо)) ишканасынын директору.

*'ъ,

1. На|ын мамлекеттик университетинин Козомолчyлyк кеЦешиНИН

курамы:

1, Бокоев Нарынбек Турсуналиевич- Нарын медициналык коллеДжиНИН

кадрлар болумунy[I инспектору;
2. Жамбаев Эр;lан Жамбаевич- I{trрын Iшаардык

башкаруу жаFIа калкка кызма,т KopcoTyy боюнча
инспектору;

муници
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3, Жумабаева Бактыryл Омургазиевна- Нарын шаардык 7-апрель

революциясынын баатыры ;

4, Кырбашев Нурбек Токтогонович- С.Нааматов атындагы Нарын
мамле кеттик универс итетиниI] ата-энелер бири кмесинин окyлy;
5. N{амытов Казымбек F{иязалиевич- FIарын облустук билим беруy
борборунун директору ;

6. Нишарапов Нурбек Бакаевич- Нарын шаарындагы Yзгултyксyз билим беруу
мектебинин башчысы;
7, Тилекбекова Шербет Ти;rекбековна- С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик у!Iиверситетиriин КИТ- 1 9 группасынын студенткасы;
В. Турсунбаев Бейшенбек Укенсlвич- КырL,ыз Республикасынын соода-онор-
жай палатасынын LIарын облусундагы расмий окулу;
9. Турсуналиев Эрмек Турлалиевич- Нарын шаарындагы кТЭТ> коп тармактуу
медицина борборунун башчысы;
10, Усубалиева Пtылдыз Пtекиновна- С.Нааматов атындагы Нарын
мамлекеттик у}Iиверситетинин окуу болумугlун башчысы;
l 1. Чымt lлдаков Эмилбек FIазарбекович- Нарын шаардык муниципалдык
менLIикти башкаруу жана калкка кызмат корсотyy боюнча ишкананын

директору,

8. Н.Исанов атындагы Кыргыз мамJIекеттик курулуш, транспорт жана
архитектура университетинин Козомолчyлyк кецешинин курамы:

1.Сарымсаков Руслан Адыканович- Кыргыз Республикасынын
интеллигенциясынын АссоLlиациянын торагасы, Кыргыз Республикасынын
эмгек сицирген куруучусу;
2.I\4амытов I\4италип- Кыргыз Республикасынын Улуггук илимдер
академиясынын академиги, Кырr,ыз Эл Баатыры, Кыргыз Республикасынын
эмгек сицирген дарыгери, медициналык илимдеринин доктору;
3.Исанова Мария Насирдиновна- Кыргыз Республикасынын Itогорку
Кепешинlrн социалдык маселелер, билим б.рyy, илим, маданият жана
саламаттыкты сактоо боюнча I(омите,гиFIин болум башчысы, эконоМика
илимдериFIин кандидаты;
4.Кусеинов Туратбек Акмаr,ович- <Манас эл аралык аэропорту) Ачык
акционердик коомунун Текшеруу комиссиясынын мyчосy;
5,Халилов Адиль Ниязович- кХан-Тенгри> Акционердик коомунун
президенти;
б,Исагалиев МIирлан Исагалиевич- Кыргыз Республикасын
компанияларынын бирикмесинин президенти;
7.Абдыкадыров Асхат Зарылбекович- <Сейдо Систем
чектелген коомунун башкы директору;
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8.жумабаев Рыскулбек дзимбекович- ккыргыз темир жол улутгук
компаниясы) VIамлекеттик ишканасынын техникалык саясат

башкармалыгыныtl курулупl белумунун башчысы, техникаJIык илимдеринин

кандидаты;
9,Базавлгок f,енис Длександрович- кКыргызский Кнауф I\4аркетинг>

компаниясынын менеджери ;

10,осмонбаев Искак VIуктарович- )tеке ишкер;

Индивидуальный преlIприниматель
1 1,Щербишева Эльмира ЩупеновI-Iа- Н,Исанов атындагы Кьiргыз мамлекеттик

курулуш, транOпорт жана архитек1,ура у}Iиверси,гетинин Кесиптик орто билим

беруунун директору, эконdмика илимдеринин доктору,

9. Б.Осмонtlв атындагы Жа;lа,rr-Абаzt мамлекеттик университетинин
Кезомолчyлyк кецеtшинин курамы :

1.Токтосунов дкылбек Ддеrшови,л - )1tалал-Дбад обпастгык билим берyy

усулдук борборунун директору;
2.длымкулов Бегижан НоманжаFIович - Б.осмонов атындагы Жалал-Абад

мамJiекеТтик универеите,Iинин Окумуштуу катLIысы, саяс.и,к.;

3.каримов дзамат Дбдукадырович - ккыргыз Петролеум Компани)) хtабык

ДкционеРДик KooMyrryH мунайды кайра иштетYучY заводунун башкаруучусу;

4.Щалиев двзалбек МахаматсаJlиевич кРСК Банк> Ачык АкционеРДик

Коомунун Жалал-Абад фи;tиалыLIын директору;

5.Эрматов Нурлин l\4анапоiзи,t - Жалал-Абад облустар аралык кБакьiт>

реабилитациялык борборунун баш:rсы дарыгери;

6.СулайманоВ Замирбек Байышбекович - Билим б.р\ry жана илим

кызматкерлерин,ин профсоюз yIOMyHyH )Itалал-дбад областтык комитетинин

каржы болумунун башчысы,

7.Cclopýe1oBa Гулuпура Касымбековна - "Эл араJIык толеранттуулук YчYн"

пооrду,} фондунун Жал ал-Аб ад филиалыньiн директору ;

В.Омурзаков Сатыбалды дшимовйч - К.Ш, Токтомаматов атындагы Эл аралык

университетиниI{ ректору, профессор;

9.Калчаев Ырысбек Омурзакович - }Калал-Абад шаардьiк билим беруy

болумунун башчысы;

корсот\ryлордy жакшыртуу" долбоорунун }tалал-дбад

аймактык координаторУ ;

1 1,ltанназарова Айсулу Абасбековна - ".Щени сак муун" (

коомдук фондунун директору.
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