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Билим беруу программаларыв даярдоочу билrrм берlry уюмларындагы
лццензиялык талаптардын сакталышыý текшерyy боюнча

2022-жьlлдьIн плапын бекнтуу жонyндо

"Кырьв Республикасындагы лицеЕзиялык-)руксат беруy тутуму
жонlцдо" Кяргыз Ресгryбликасынык Мыйзамын жана Кыргыз
Республикасывын Билим беруу жава илим министрлигиЕин 2022-жьlлдыrl
29-мартындагы М44311 буйруrу менец бекитилген Кыргыз
Республикасыttын Билим беруу жана илим министрлигиния 2022-жьтлrа
карата Планынын 88-пунктун аткаруу максатында, Кыршз
Республикасынын екмотyвун 2018-хылдын 23-июлу}rдагы Ns 334 "Кыргыз
Республикасында билим берyу иш4н лицевзиялоо тартиби жоt{yндо

убактылуу жобону бекитц тууралуу" токтому менен бекитилген Кыргыз
Ресгryбликасында брzлtтм беруу иши!r лицензиялоо тартибв
жоЕlчдо убактылуу жободо белмленген билим беруу уюмдарьiндагы
лицензиялык талаптардын сактаJIыцшн текшерYY YчY!{, буЙрук кьmам:

l. Томонкулор бекитилсин:

- хогорку кесиптик билим боруу программаларыЕ даярдоочу билиrrл беруу

у,lомдарыныв тизмеги, 1 -тиркемеге ылайык;

- орто кесиптик билим берц программаларьшr даярдоочу билим беруу

уюмдарынын тизмеги, 2-тиркемеге ылайык;

- башталгыч кесиптик бидцу F.pyy программаJIарыш даярдоочу билим

берц уюмдарьIýын тизмеги, 3-тиfкЬмеге ылайык;

- башталгЫч жалпы, негизгИ ж€lлпЫ жаýа орто жаJIпы билим беруу

программаJIарын д€црдооIry билим берц уюмдарынын тизмеги, 4-тиркемеге

ылайык;

- мектепке чейинки билим беруу программаларьlн даярдоочу билим беруу

yюмдаDынын тизмеги. 5-тиркемеге ьшайык,

КЫРГЫЗ РЕСIIУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРYY ЖАНЛИЛИМ

министрлиги
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2. Текшери.rуучу билим беруу уюмдарыяын тизмеги жана откорyy
моонотY министрликтиrt сайтына жайгаштырылсыЕ.

3. Бул буйруктун аткарьшыцrыrt козомолдоо миrrистдин орун басары
Абазбек уулу Расулга жукlолсyн.
Негязи: Кьrргыз Реслубликасьпlын Бллrrим беруу жаýа илим мянистрлигиния 2022-жьrлдын
29-rrартьпцагы Nй43/l "Кыргьв Ресrryбликасынын Билим берyy жана }iлим
министрлигЕнин 202l -хсlцдагы ишивин хоrйыrrтыгы жан'а 2022-хвlлга пrилдеттери

женрцо" буйругу.

'\

Министр А. Бейшеналлrев
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" - Кuргыз Республtrкасынын
Билr{It бер\т i*ixнa и.гltlм

миЕrlстрлигинин 2022-,кr,ul:rын

]:|
1il

.,\а буйругу lleHerl

Жогорка KecrtпTиK бrrляпr беруу програýlýlалrрыr,r даrrрдоочу билrrrr беру1,

текшерYY xta ii га шка tt

MoOtl() д1l el]l
II-III квартал Бишкек

"И, Арабаев аты}tдаrы Кьiргыз
iilаN{лек9ттик иl]е итети" MeKeMecll

"А. Мырсабеков атындагы Ош
мамлекеттик iтедагогикfulык университети"
мекемеgи

l0

13

М,М. Адышеts агындагь] Ош технология.ltык

ш
Ii-III KBapTa.,-t Бишкек

u]аа ы

II-I II KBallTa,,r Бltшкек
шхарь]

I1-1II квартат
u] аа ь1

II-III квартал Бишкеtt
llllia ы
Бltшкек
шаа ы

Irtaa bi

Ii-.tIl кварта,т Талас
tлiia ы

I1-III квар:гал

Ii-IIi квартал ToKltott
i.l1a:i bi

Каракол
tUital ь]

Бttшкек
шаа ы

ош rrraa ы

Бrrшкек
l!lta ь1

ы
2

з

4

5

Оu: ulаары

l

л} Бrlллtм беруу уюпrупуrr атiutышы

1 "Адалt университети" жоопкерчилиги
чектелген liоомч

"И, Раззаков атынлаIы Кыргыз
маýLlекеттик TexHIlKa,Tb]K унлtверситети"
мекемеси
"Эл аралык tvlедицлtýалык универсиl,ет!t"
тiоопкерчилиги 1lеI(телген коому
"Евразиялык эл араъtк ]!rедициЕалык

уЕиверситети" пtекемеси
6 Эл ара,тык медицина жана бизнес

университети l

7 "Баткен мамлекеl,т!Iк универсuте,ги"
I\{et(eMec!I

8 "Та.пас
мекемеси

университети"Id&мJlекетI,ик

9

"ýорбордук Азиядагы Эл ара.rtык

Jýиверситети" мекgмес}t
il Евразиялык ижновациялык техLjо.цог!lя

Ишяовациялык кесиптер институту

lI-IiI KBapr ач
IIHcтtl

II-1I1 ква а-,1ош маtrtлекетгик ю }tдllкаJlык инст
II-III квартм14 "Кыргыз-Герман колдон\{о информатика

иýституц/" мекеIi{еси
II-III KBapTa;t15

vH ипрпсцтр,tltl _ _-. *

Ош шаары

бекитttлгея

уlоеtдарыllын "г[lз]ltегlI

I

l

Бншкек

II-1Il кварт.l-п
l

I1-III KBapTa,,r Баткен

12 II-III кварта"т
I

]

i
l
!



" ,- ], 2-TltpкeМe
' "'-','."fu ргыз Ресrryб;rикасывын
-.,*.,.';:ЁЬ"* бер\ry жапа l.tлrlм

i,
r
!-

]Йii*.rрп"."Еин 2022-;кы;lдын

,'Ф'- {сgr:"tец*-
N,: t{lr/r буйрl,ц _rreHeH

беки,ги.лген

Орто кеспптllк билиlr берц програмпlаларыlI lrдярдоOчу бrlлrrм бер11

уlомдарынын тltз]!|еrll

;tia it L,ашкllл
да сгtl

I [-III кв артал Кызыл-Кыя

Аксы району

II-III кварта"ч Ноокен району

4 "Кызьl_п-Кыя колледхt}t" меке]чIеси II-1II квартат Кызы.ц-Кыя
шаal ы

ош rпаа ы

Лей;Iек райrопу

ToKrtoK шаа ы
[I-III квар,га.lt ;Бишкек шаары

Бишкек шаары

Бишкек шаары

Ысык-Ата
ott

|2 II-III квартал Бишкек шаары

Баткен шаары

Сокулук району

шlаары

Бишкекгеги коп тармакry), тоо-кен
колледжи

.I,л,,, L.л.,,.,r-

теltшсрyy
]llоонФтY

Бrtлrrм беруу ylollyHy}l ата jIышым

Т. Кулатов атындагьi Кьiзьlл-Кыяда ы

Too_TexHr,lKaJiыK ииновация жана
экояомика колцед}l(и мекемеси

1

I1-III квартал2 Жмал-Абад
университетинин AKcbi колледх{и

маN{леке,гтик

J Жшrш-Абад
университетиния
колдедr(и

Кочкор-Атадагы
Nlамлекеттик

5 "Мурас" л{нновацлlялык коллед)(и II-IIi к вартал
6 Эл ара.rык башкаруу, укук, финаrrсы

жана бизнес академиясынын ЛейltекL,еги

фtlпиа-ты
7 Грtанитардык-тех н llкzu]ык ко.цледжи

II-III квар,га;r

IIJII кваlэта-т
8 'ОИнновациялык Технологлrtлар жана

Экономика Ко,lледжи" Мекеtиеси
9 "Телекоммуникацлrя, экономика жана

инновацияJIьlк кесиптер кодлед;ки"
}r(9оццерчцдиги чектелгеu KooN{y

iI-IlI KBapтaT

l0 "Бишкектеги компьютердик систеýtмар
х(ана техrtологиялар колледrклt"
lчlекеI\1еси

II-III квартм

ll Сабирлин Турсунов атындагы Бишкек
агроэкономикалык коJUIедл(и

lI-IIl KBapTrur

Баткен
мекемеси

педагогик&,Iык коллед)fil! l
!

i

II-III квартал

l4 Кыргыз эл аралык уни8ерсаллуу
коJuIедхи билим берyу мекемеси

II-III KBapTa;t

l< I} lIT,-_лl^-_-

lJ

шаа ы

1
!

1

l

l

I

i

l
i
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i
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'.,!iTЦpKeMe

'КФргыз Республикасынын
,.БнлЬм бер\ry жаitа lt,l}t\l

, Nt4tlистрлигинин 2022-1I<ы,;iдын

буйруry менен

бекитилген

Башталгыч кесиптик бlrллrм берр rrрогра]rt[tаларыlt даярдоочу бrutliýt

беруу уlомдарыныш т}tзмагll

жпl"iгашкаlt
лt сгIt

,;!f -

}Калац-Абад
шаtlры

Ош шаары

,}I\аиЬUl

раЙону

Тогуз-Торо
рý!"1ояу

Бишкек
шаары

Сокулук
райtону

.гл,,. la^,,:,,r

ш&ары

J II-III
кварта-rl

"Itыргыз Ресгryбликасынын Билим берyy
жана иJIиI\,{ мияистрлигине караштуу
Кесиптик башта,,Iгыч билиtrл берlry
аrенттигивин Ns 1 05 кесиJl,гик Jlицейи"
мекемеси

iiи,,п_,,- Dал-5,i-,,.._^,,,,,,,, г,, -.,,, 6лг,.-.,

хана ипим миltистрлигиве караштуу

1"cKшlOpYY

ýt оон
Бrtлим беруу ytotttyпyш атдлышы

"Кыргыз Республикасынын Билим берyy
жана ияим Ntлiяистрлигияе караштуу
Кеслштик баштмгыч билиtл берyy
агевттигиýин Ns75 кесилтик лицейи"
мекеьlеси

2 il_пI
к8артал

"Кыргыз Ресrryбликасынын Билим берyy
жаЕа илим министрлигине карашт}у
Кесиптик баштацгыч билиt.t беруy
менттиг}tни}l Ns 1 6 кесипти1( .}lицейи"
lчrекемеси

4 "Кыргыз Республикасынын Билим беруу
жана }lJIим мияистрл}tгине караштуу
Кесиптик ба llrта,,1гыч билим берlТ
агенттигиý}tЕ .Nb45 кесипти( лllцейи"
мекемеси

ш-III
квартsл

5 ]1-III
квартаJI

6 "Кыргыз Республикасыrrын Биллrм беруу
жана иllим lчlинис,грjIиг}tне караштуу
кесlrптик баlllта[гыч билим берц
агенттигинин ýе 1 14 кесиптIIк лицейи"
Мекемеси

п-III
KBa})Tzu]

Iт lтт
квартшI

l Ii_п1
квартал

j\}
I

]

!

i

{

]

I

l

!

i

I

l

l
!

I

l
1

l

"Кыргыз Ресгryбликасынын Билим берry
жана илим министрлигине караштуу
Кесиптик башталгьrч бLtлим берly
аrевттигинин N9100 кесиптик л}tцейи"
мскемеси

11



8 "Кыргыз Республикасыныя Билилl берyy
жана илим министрлигине караштD,
Кесиптик башталгыч билим беруу
агенттигинин }.{с 65 кесиптlлк лицеiiи"
мекемеси

II-ill
квартал

9 II-III
квартм

"Кыргыз Ресrryбликасынын Билим берц
жана ЕiIим манистрдигине KapaIIIT),y

кесиптик башта.lгыч билим берц
агеяттигиниЕ Ns 1 кесиптик лицейи"
мекемеси
"Кьrргыз Ресrryбликасынын Билим беруу
ЖаНа ИЛИМ МИНИСТРЛИГИНе КаРаШТJ.У

Кесиптик башть,lгыч билим берц
агентгиг!li{ин Ns 52 кесиптик лицейtl"
мекемеси

l1 II-шI
квартал

l2

"Кыргыз Республикасыныfl Б!rлим берyy
жана илим миi]истрлигине карашт}1l
Кесиптик бац:та.rirьн билим беруу
аIоIlттигинин Ns 7б кесиптик лидейI{"
мекемеси
"Кыргыз Ресrryбликасынын Билилr берlry
жана }IJIим министрлигине карашт)Oi
Кесиптик баштапгыч билим беруу
агентт}IIинин Ns 89 кесиптик лицеЙи"
!t{екемеси

II_лI
KBapTaJI

lз "Ьlргыз Ресrryбликасыýын Б}Lqим берyy
жана илим ýtинllетрлигине карашт}т
Кесиптик башта-qгыч би.шим беруу
ЕгеЕтгигинин Jt{s3 1 кесиптик лltцел"lи"-

Irrекемеси

"Кыргыз Ресrryбликасыньтн Билиlt беруу
жана иJIим министрлигине караштуу
Кесиптик башталгыч билиrrr берlry
агенттиги нин Nс29 кесиптик лицейи"
мекемеси

Араван

райоry

Базар-Коргон

району

Май.пуу-Суу
шаары

l0

I4

!

II_III
кварт&1

II_III
KBapTrLII

II-III
квартал

Kapa-Ke;r
ша€ры

.|Iеr]лек

райоtt1,

Кара-Кулlltа

району

Бишкек
шаt|ры

"Кыргыз Ресrryбликасыньтн Билим беруу
ЖаНа ИJIИ}чt МИЯИСТРЛИГИНе КаРаШТУУ

Кеоиптик башталгыч билим беруу

l5

Кесиптик башталгыч билим берц
агеЕттигияиfi Ns 1 l1 кесиптик лицейи"
мекемеси

i

I

I

I

II-III
квартац

Жа{ал-Абад 
]

ШааРЫ 
]

i

l

l

i

I

I

]

!

l
l

l

]



Ng ./-

касыLtы!l
жана илим
?022-;кыл;tын

буйругу Mer-reH

оекитиJlI,еtl

Башталгы.l жялпы, tlег}lзгlt ,liilлпы ?кана орl.о rtiýJrпы бrr.rtlI:rr беруУ
програмýtаларыlr даярдоочу бlллlr:u беруу уlомларыllыll .гlrз]uегtt

l,екшерY},
]tlO0H ла егll

Tb,lac шаары

Базар-Коргон

райоýу

Баткен шаары
Бкшкек шаары

)l(а,таr-Абад
шаа ы

Жалап-Абад
шаары

Бпшкек шаары

Билlлм беруу. уюмунун аталышы

1 "Билим-ош" lкеке ;rt ектеби" ;rIеке:лtеси II-III квартшl Кара-Суу
рЙоlry

) "Башат" Жалпы билим беруучу сыртган
окуу мектеба" мекемеси

II-III квартм Сузак району

J "Айкол" билим беруу ко!tплекси||
мекемеси

II-III квартм

4 "Арча-Бешик" Мектеп-комплекси"
мекемеси

iI-IIl квартал

5 "Гарвард Интернейшнл Скул" Окутуу
жаяа билилt беруу ко*lплекси" мекемеси

IIJII KBapTat Бишкек шаары

6 Базар-Коргоя жа,тпы бьчим бер11
кечки-сырттан окý riаштардыtl орто
лtекгеби

II-III KBapTa,r

1 Баткен бшим беруу борбору li-Ill KBapTar
8 "Креатив-Таалим" билим бер\"у

Kotr{IUIeKcИ ЖООПКеРЧШrИГI{ ЧеКТеЛГеН
коому

lI-III квартал

9 "А,П. Чехов атьш{дагы ок}ry х<ай

мекемеси" мекеý{еси
lI-1II квартал Блrшкек шаапы

10 "Школа грапtотеев " мекеIt{еси II-1II квартал

ll "Кут Билим" Ысык-Кол окуу-тарбия
комIшекси" I},rекемеси

II-IlI квартм Жети-Огуз

раЁtону
12 "Нур-Билим ордосу" гимназия-мектеби "

мекемеси
I1-III квартап

",Щавха" мектеп-комIшекси" мекемеси II-IIi KBapTa",l

14 "Аль-Фауз" Окуу-тарбиялык комплекси"
мекемеси

II-I1I кварта.r

t{ t|Ирпрrлрt rдrrl| би пr,rr,t бспrпl rпмппсrr'и
мекемеси

ottl tпаапr,l

Сузак paitotly

жiitrlгашкдtl

Бкшкек шаары j

I

i1]-,

I

l

i

l
I

I

l

I

лъ

13

II-TTJ кпаптлп
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.5-тиркеме
КLlргыз Респуб

ýфим бер,1"r

ликасы н ын
)iaнa }ijlrll1

' .млнистрлигиниtt 2022-лсылдыtt
lý,- /Ll

,]ф €4-€ буйруlу MeBerr

оекитйлген

Мектепке чейлrнlси блtлим берlry програмпtалдрыц даярдоочу бuлипl беруу

уIомдары}lын тll3[lеги

Москва району

Бишкек шаары j

Кара-Суу
аио

Сузак райопу

Сокулуrt
alto

Itii:lаl-Абаr
шаа ы

Ноокен району

II - 1II Ош шаары
кtsа

",Щааныtlлrлан бала" Мектепке
билим беруy мекемеси

лъ Билим беруу уюмунуя дталышы текшерYI
MooHoTY

жаlirашкап
длрегIl

1 "Муборак" Мектепке чейивки Билим беруу
борбору" жоопкерчилиги чектелге}l Kool'ty

II-III
квартал

2 "Баластая"
комIшекси

Ба;царяын билим бер}y II-III
квартал

з "Ак Ба.tа" Бала баt<часы II_пl
кtsартаlI

4 "ffюмовочка" былар бакчасы I1_IIl
кварт&ц

Кара-Суу
району

) "Эркетай" Балдар бакчасы п-шI
квартаJI

6 "Счастливая cTpatla" балдар бакчасы II-III
квартал

Бишкек шаары

7 "Буryз" ба;rдар билим беруу }rеке!{еси II-III
кtsартаJI

Бtлшкек шаары

8 "Гулбакча" мектепке ,tейинки бшим беруу
уюму

п-пI
KBapl,a.Tl

9 "Актилек бал,uар баtсчасы"
чейинки билим беруу уюму

Mel(TetIKe ш-]II
квартм

l0 "Жоогазын" мектепке чейинки бllлиrt беруу
уюму

I1-IiI
квартаJI

ll Ns2 "Тюльпан"
берyy уюму

ltlектепке чейI{нки били { п-III
KBapTa.rl

Ноокен району

|2 М5 "Солвышко" {ектепке чейинки билим
бер\ry уюму

II-III
квар,гал

13 "Айназик" мектепке чейинки билим берlу

Баткен шаары

14 "Айназик" мектепке чейинкtr билплt беруу II_lII
квартаJI
I1-III
KBapтaJ1

15 чейиrtки

Сузак району l

l

i

I

l

l

Бишкек ruаары 
|

I

уюNlу
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Кыргыз Республикасынын Бплим беруу жана плим мпнистрлигинин
буйрукгарына озгортуyлордy жа Еа толуктоолорду кпрrизyy

жонYндо

Кыргьв Республикасьшшн Билим берlа жана иJIим млtЕистрJIигIlrýин
буйрукгарына озгортyyлордy жана толуктоолорду киргизyу жонундо буйрук
кылапr:

1, Кыргыз Республикасыýын Билим берlry жана илим министрлигинин
2022-жьlлдьtн 29-мартыядагы Ns443l 1 "Кыргыз Ресгryбликасывын Билим
беруу жана илим министрлигинин 2021-жылдагы ишинин жыйынтыгы
жана2022-жылга миддеттери женyнд€" буйругу менен бекитилген Кыргыз
РеспубликасыныЕ Билим беруу жана илим министрлигинин 2022-жылrа
карата Планыныв 88-пувктуна томенкудеЙ озгорт!Yлор киргизилсин:

- "Чаралар/аракеlтер" графасындагы ""- 15 жогорку кесиптик оýry
жайлары, - 15 орто кесиптик окуу жайлары" деген создор "-22 жогорку

кесиптик orgy жайларьl, - 45 орто кесиптик oR}y жайларьl'дегея создорго

алмаштырьшсыЕ.
2. Кыргыз Республикасынын Билиtt беруу жана илим миЕистрлигиЕи}r

2022-жьlлдЫн L5-апрелИпдеги Мб56/l "Билим беруу прогр.tммаJIарьlн

даярдоочу билим беруу уюмдарьlндагы лицензиялык тдIаптардын

сактальlшын текшерYу боювча, ?$22-жьlлдьtн планыЕ бекит11 жонундо"

буйруry менен бекитилfе}t жогорку кесиптик билим беруу программапарын

даярдоо.гу билим беруy уюмдарыныЕ тизмемце (1-тиркеме) томоЕкYд9й

тоJryктоолор кирrизилсин:

ль Бrrлим беруу уюмунун аталышы Текшеруу жайгашкан

16 "ОIл эл-аралык медицинаIык

универс иlети" Мекемеси
п-шI
квартаJI -*

Ош шаары

прикл:i



17 медико-стоматологиялык
мекемеси

"Кыргыз
ин

п_III Жайыл райопу

l8 "Роэль
билим б

Метрополитен Университет"
мекемеси

II-III

19 "АвиценЕа" эл араJIык медицинЕuIык
университети хогорку кесиптик билим
бе мекемеси

п-III
квартал

Бишкек шаары

20 'ABCu Академиясы жоопкерчилиги II-III

медицина II-III Бишкек шаары

22 "Эл арЕшык медицива жана илим
мекемесиниве ситеlи

Бишкек шаары

3. Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим
миЕистрлигинцll 2а22-жылдын 15-алрелиндеги IГg656/1 "Билим беруу
rрограммшарын дмрдоочу билим беруу уюмдарындагы лицензиялык
талаптардын сакталышын текшеруy боюнча 2022-жылтдьlн планыЕ бекитуу
жонlндо" буйругу менен бекитилген орто кесиптик билим берyy
проIраммаларыЕ даярдоочу билим беруу уюмдарыныц тизмеIине (2-тиркеме)
томонкyдой тоJryктоолор киргизилсин :

Бишкек шаары

лъ Бплпм беруу уюмупун аталышы Текшеруу
моонотY

жайгашкан
дареги

16 "Медико-фармацевтик€lлык колледжи"
жоопкерчилиги чекгелген коому

п_Iп
квартм

17 "Кыргыз социалдык-медицина
колледжи "Униц/м" мекемеси

]I-пI
KBapTаJI

Бишкек шаары

18 "Ысык-Колдеry модицинrrлык-
стоматологиялык колледжи" орто
кесиптик билим беруу мекемеси

II-шI
квартал

Каракол шаары

"Н.И. Пирогов атьrндагы медициналык
коJlледжи

п_Iп
квартал

Жайыл району

20 "Авиценна билим" медицинzrлык
коJlпеджи орто кесиптик билим берYу"
мекемеси

п-ш
квартаJI

Бишкек шаары

2l Кочкор-Ата аймаюык колледrки I]-III
квартал

Ноокен району

22 "Араван "fý/лдул Тоо" коллед}(и"
жоопк чил}lги чектелген коом

II-II
квартал

Араван райоку

23 "Бишкек
мекемеси

медициЕ,чIык колледж п-II
квартал

Бишкек шаары

.!l .lt4*r- Е__--

мекемеси
--_ _ - -.-_-___ll тl TrT

квартм
I/лr^ гл--л
ш ы

квартал

квартал
Биrцкек шаары

чектелген коому квартал
Бишкек шаары

2l "Бишкек эл арaшык
инст}Iтуry" мекемеси KBapTaJl

п_ш
квартlш

l9



,)\ "Токмок медициналык колледжи"
мекемеси

п-Iп
KBapTaJt

Токмок шаары

26 "Академик И, Ахунбаев
Каракол медициналык
меке}rеýи

атындагы
колледжи"

п-пI
KBapTaJI

z,| Нарын медициналык колледжи
мекемеси

II-III
квартал

Нарын шаарь1

28 колледжиТалас медицинаJIык
мекемеси

II_III
квартлI

Талас шмры

29 "OIu медициналык
мекемеси

колледжи" II-III
квартtц

Ош шаары

з0 "Кызыл-Кыя медицинаJIык кодледжи"
мекемеси

II-III
квартаJI

Кызыл-Кыя
шаары

зl "Жалал-Абад медицин€шык колледжи"
мекемеси

II-III
квартал

Жалал-Абад
шаары

,z "Майлуу-Суу медициналык колледжи"
мекемеси

II-Iш
квартал

Майлуу-Суу
шаары

JJ мамлекеттик
медициналык

Жшtал-Абад
)rниверситетинин
коJIледхи

II_III

кварт€rл
Жа.ilал-Абад
шаары

з4 "Билим Берцлоry Заманбап
Ивформациялык Техяологиялар
Инстиryту ФБЗИТИ)" Жоопкерчилиги
чектелген коому (медициаалык
колледжи)

II-пI
квартаJI

35 ош мамлекетгик
(медициналык колледжи)

университети II-ItI
квартшI

Ош шаары

зб Ош мамлекеттик уt{иверситети (Озгон
медициналык колледжи)

п-пI
квартал

Озген шаары

5l Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Озбек эл
араJIык университети (колледж)

II-пI
квартал

Ош шаары

38 Тентицев
Азиялык
(колледжи)

саткынбай
Медицина

атынд{гы
Институгу

II-III
квартаJI

Ысык-Ата
райоиу

39 "Кавтере Шарипович Токгомаматов
атындагы Эл аралык университет окуу-
илимий-ондурушryк комплекси"
меке[{еси колледжи

п-III
квартал

Жалм-Абад
шаары

40 "И.К. Ахуuбаев атыЕдагы Кырьв
мамлекетгик
академиJiсьlнын
медициналык
мекемеси

медицинzшык
мдындагы

орто окуу жайы"

п-III
кварт€rл

Бишкек шаары

Бишкек щаары

Каракол шаары



41 "Бишкек тоо хана техник:шык
коJIледжи " Билим беруу мекемеси

u-цI
квартаJI

Бишкек шаары

42 Жмал-дбад мадаЕIrIт техяикуму п-IIl
KBapтaJr

Бншкек ц.иры

4з "Султан Ибраимов атындаý
Агротехника:lык колледжи" Мекемеси

II-III
квартал

Бишкек шаары

1,1.t.t }furязалы атындагы Ош мамлекетгцк
музыкЕщык окуу жайы

п_пI
квартаJI

Ош шаары

45 "Азия ЕнЕовациялык колледжи" билим
беруу мекемеси

II-пI
KBapTaJI

Бишкек шаары

4. Бул буйруiсгуя аткарылышьш козомоJцоонy министрдия орун басары

Абазбек уулу Расулга куlсголсyr{.

Негизи: Кыргыз Республикасыныя Саламатгык сасгоо lrиш{стрJlиruнцн 2022-юыдъ*1 5,

апрливдеru Nо0 l - l 0/ l 349 жаяа 2 1 -апре.тпrндеги ]Ф02- l / 1 - 1 084 катгары.

Мпuшстр А. Бейшеналиев

,"ý,,


