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Чет елкелук уюмдун екулчулугун Кыргыз Республикасында 
аккредитациялоонун жарактуулук меенетун узартуу тууралуу

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2018-жылдын 31-январындагы № 69 
токтому менен бекитилген «Эл аралык асыроо боюнча чет елкелук уюмдардын 
екулчулуктерун Кыргыз Республикасында аккредитациялоонун тартиби 
женундо» Жобонун 26-пунктуна ылайык, буйрук кылам:

1. Чет елкелук уюмдун «Уорлд Линке Эсошиэйшн» Корпорациясы 
(АКШ) аккредитациялоонун жарактуулук меенету узартылсын.

2. Уй булену колдоо, балдарды коргоо жана мамлекеттик телемдер 
башкармалыгынын Уй-булеге жана балдарга социалдык кызмат керсетууну 
енуктуруу белуму:

- белгиленген улгудегу чет елкелук уюмдун екулчулугун Кыргыз 
Республикасында аккредитациялоо тууралуу Кубелукту аккредитацияланган 
Кыргыз Республикасындагы «Уорлд Линке Эсошиэйшн» корпорациясынын 
екулчулугуне уч жылдык меенетке берсин;

«Уорлд Линке Эсошиэйшн» корпорациясынын Кыргыз 
Республикасындагы екулчулугунун Кыргыз Республикасында аккредитациялоо 
тууралуу Кубелуктун жарактуулук меенету узартылгандыгы тууралуу реестрге 
каттоо жургузеун;

-Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык енуктуруу 
министрлигинин mlsp.gov.kg расмий сайтына ушул буйрукту жайгаштырсын.

3. Документтик камсыз кылуу жана административдик колдоо болуму 
бул буйрукту аткаруучуларга жеткирсин.

4. Бул буйруктун аткарылышына кеземел кылууну езуме калтырам.



О продлении срока действия аккредитации 
в Кыргызской Республике Представительства иностранной организации

В соответствии с пунктом 26 Положения о порядке аккредитации в 
Кыргызской Республике Представительств иностранных организаций по 
международному усыновлению, утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 31 января 2018 года № 69, приказываю:

1. Продлить срок действия аккредитации иностранной организации 
Корпорации «Уорд Линке Эсошиэйшн» (США).

2. Отделу по развитию социальных услуг семье и детям Управления по 
поддержке семьи, защите детей и государственных выплат:

- выдать Свидетельство об аккредитации в Кыргызской Республике 
Представительства иностранной организации установленного образца 
аккредитованное Представительством Корпорации «Уорлд Линке Эсошиэйшн» 
в Кыргызской Республике сроком на три года;

-произвести регистрацию о продлении срока действия Свидетельства об 
аккредитации в Кыргызской Республике Представительства Корпорации «Уорлд 
Линке Эсошиэйшн» в Кыргызской Республике в реестре;

-разместить на официальном сайте Министерства труда и социального 
развития Кыргызской Республики mlsp.gov.kg настоящий приказ.

3. Отделу документационного обеспечения и административной 
поддержки довести настоящий приказ до исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. Солтонбекова


