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“Кара-Балта шаардык кецешинин туруктуу 
депутаттык комиссияларын, сандык курамын, 
терагаларын бекитуу женунде” 2022 -  жылдын 
12 майында № 5 КБШК Токтомуна 
езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу женунде”

«Жергиликтуу мамлекеттик администрация жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдары женунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36, 37- 
беренелерине ылайык, туруктуу депутаттык комиссиянын жана Кара-Балта шаардык 
кецешинин терагасы -  М.К. Дуйшеналиевдин туруктуу комиссиянын курамына 
езгертуулерду киргизуу женунде, жана ошондой эле “Ишеним” с/п депутатты 
Рыскулбек уулу Нурмат депутаттык ыйгарым укуктарын меенетунен мурда 
тапшыргандыгына жана Кара-Балта шаарынын мэринин орун басары кызмат ордуна 
дайындалышына байланыштуу, Кара-Балта шаардык кецешинин сессиясы

1. “Кара-Балта шаардык кецешинин туруктуу депутаттык комиссияларын, 
сандык курамын, терагаларын бекитуу женунде” 2022 -  жылдын 12 майында 
№ 5 КБШК токтомуна езгертуулер жана толуктоолор киргизилсин:
- 3 - пунктунда "Рыскулбек уулу Нурмат" деген сездер "Мурадылов Рустам 
Асанович" деген сездерге алмаштырылсын.
- жогоруда аталган токтомдун тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине 
ылайык редакцияда баяндалсыы:
Регламент, депутаттык этика жана укук маселелери боюнча ТДКга 
езгертуулер киргизилсин:
Билялова Алмазханум Башировна “ЭлАман” с/п депутаты бюджет, 
муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар 
боюнча ТДКнын курамынан чыгарылып, ТДКнын Регламент, депутаттык 
этика жана укук маселелери боюнча ТДКнын курамына киргизилсин. 
Кадыркулов Адлет Адылбекович, «АЛЬЯНС» с/п депутаты ТДКнын 
курамынан чыгарылсын.
внер жай, транспорт, ишкердик, шаар куруу жана архитектура боюнча 
ТДКга езгертуулер киргизилсин:

ТОКТОМ КЫЛАТ:



0нер жай, транспорт, ишкердик, шаар куруу жана архитектура боюнча 
ТДКнын курамына -  Кадыркулов Адлет Адылбекович, “АЛЬЯНС” с/п 
депутаты киргизилсин.
Ирина Васильевна Шашко, “Ишеним” с/п депутаты ТДКнын курамынан 
чыгарылып, анын орду на Тохтиев Нурмахамат Элахунович, “Ишеним” с/п 
депутаты киргизилсин. Тыналиева Наргиза Маратовна «АЛЬЯНС» с/п 
депутаты ТДК курамынан чыгарылсын.
- бюджет, муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана 
инвестициялар боюнча ТДКга езгертуулор киргизилсин:
бюджет, муниципалдык менчик, турак жай - коммуналдык чарба жана 
инвестициялар боюнча ТДКнын курамына Шашко Ирина Васильевна, 
«Ишеним» с/п депутаты (Рыскулбек у. Н. ордуна) киргизилсин. Бюджет, 
муниципалдык менчик, турак жай-коммуналдык чарба жана инвестициялар 
боюнча ТДК курамына Тыналиева Наргиза Маратовна, «АЛЬЯНС» с/п 
депутаты киргизилсин.

3. Бул токтом кол коюлган учурдан тартып кучуне кирет.
2. Бул токтомдун аткарылышын кеземелдеену езуме калтырам._______________

Таркатылсын: кектемеге, ТДКга.

Кецештин терагасы М. Дуйшеналиев



2022 -  ж. /ш Р Л А
КБШК № О / Токтомуна 
№ О /  Тиркеме

КАРА-БАЛТА ШААРДЫК КЕЦЕШИНИН XXX - чакырылышыны 
ТУРУКТУУ ДЕПУТАТТЫК КОМИССИЯЛАРЫ 

_____________________ (2022 - 2026 жж.)_____________________
Регламент, депутаттардын этикасы жана укуктук маселелер боюнча 

туруктуу депутаттык комиссиясы
№
к/м

Ф.А.А. саясий фракциянын 
аталышы

1 Сарсембаев Г алым Арипжанович — 

терага

«Ишеним»

2 Айткожоев Эмир Чолпонкулович «Ишеним»

3 Жапакова Нуржан Масалбековна «Сильное общество»

4 Ладожинская Надежда Ивановна «Социал Демократы»

5 Бутобаев Шамшидин Закиржанович «Ыйман Нуру»

6 Билялова Алмазханум Башировна «ЭлАман»

7 Суюмбаев Мирбек Бектурович «Эл Аман»

Бюджет, муниципалдык менчик, тура] 
инвестициялар боюнча турукту:

< жай-коммуналдык чарба жана 
у  депутаттык комиссиясы

№
к/м

Ф.А.А. саясий фракциянын 
аталышы

1 Джуматаева Айсулуу Дуйшенбековна «Ишеним»

2 Шашко Ирина Васильевна «Ишеним»

3 Бекболотова Зарыл Кенжеевна «Сильное общество»

4 Байсариев Арсен Русланович «Социал Демократы»

5 Дуйшенбиев Рустам Аширсултанович «Социал Демократы»

6 Мурадылов Рустам Асанович — терага «Ыйман Нуру»

7 Тыналиева Наргиза Маратовна «Альянс»

внор жай, транспорт, ишкердик, шаар куруу 
жана архитектура

боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы

№
к/м

Ф.А.А. саясий фракциянын 
аталышы

1 Болотбеков Данияр Болотбекович «Ишеним»

2 Тохтыев Нурмахамат Элахунович «Ишеним»

3 Байышбаев Абдусамат Сайпидинович «Сильное общество»



4 Аманов Азим Г алидинович «Социал Демократы»

5 Алыбаев Кенжебек Мадылбекович — 

тврага

«Ыйман Нуру»

6 Кадыркулов Адлет Адылбекович «Альянс»

7 Ажыматов Азамат Темиркатович «Эл Аман»

Социалдык маселелер боюнча туруктуу депутаттык комиссиясы (саламаттык 
сактоо, экология, спорт, маданият, билим беруу» жаштар саясаты жана коомдук

уюмдар менен иш алый баруу)
№
к/м

Ф.А.А. саясий фракциянын 
аталышы

1 Ачакеева Аида Бейшенбиевна «Ишеним»

2 Макишев Нурпаис Эсенбекович «Сильное общество»

3 Асаналиев Аскат Уланбекович «Сильное общество»

4 Джетыбаева Айгуль Алымкуловна «Сильное общество»

5 Ниязов Адилет Анарбекович — терага «Социал Демократы»

6 Шыгаева Наргиза Асылбековна «Ыйман Нуру»

7 Айтыкулов Урмат Калыбекович «Альянс»


