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№1 ЛЕЙЛЕК ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Таштанкулов
Касым

Абдусаматович

Туулган датасы: 09.03.1963

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

1. Экономика

2.  Коопсуздук

Пайдалуу кендердин көлөмү, наркы, рентабелдүүлүгү боюнча иштеп жаткан бардык 
кендерге сапаттуу талдоо жүргүзүү. Кен иштетилип жаткан аймактын үлүшүнүн көбөйүшүнө 
өзгөчө көңүл буруу. Тышкы карызды төлөө үчүн кендерди берүүгө таптакыр жол бербөө.
Россия Федерациясы менен бирдикте Камбар-Ата-1 ГЭСин жана Жогорку-Нарын 
каскадынын башка объектилерин курууну жандандыруу.

Коңшулар менен чек араларды жөнгө салуу, кылмыштуулук менен күрөшүү, экономикалык 
коопсуздук. Коррупцияга каршы күрөшкөн субъекттерди аныктоо жана аткезчилике каршы 
күрөштү күчөтүү. Эң негизги жана азаптуу көйгөй - мамлекеттик чек аранын белгисиздиги. 
Натыйжада башка көйгөйлөр пайда болот: жер үчүн күрөш, суу ресурстарына жетүү үчүн, 
жайыттар, айыл жергесинде жумушсуздуктун айынан жаштардын миграциясы.
3. Мамлекеттик башкаруу
- мамлекеттик органдардын жарандарга отчеттуулугу;
- мамлекеттик органдардын ишинин ачык -айкындуулугу;
- башкарууну санариптештирүү, административдик-
  аймактарды реформалоо
- Жергиликтүү жамааттарды бекемдөө.
4. Социалдык чөйрө
Билим берүүнүн жана медицинанын сапаты

Социалдык чөйрөнү жакшыртуунун жана аймактарды өнүктүрүүнүн, аз камсыз болгон 
жарандарды финансылык жана башка материалдык каражаттар менен түздөн-түз 
камсыздоонун булактарынын бири кендин жер казынасын пайдалануучулар менен 
социалдык пакеттердин программаларын түзүүнүн туура ыкмасы жана уюштурулушу.  
Кенде  көпчүлүк тоо-кен ишканаларынын ушул күнгө чейин иштеп жаткандыгына 
карабастан, жергиликтүү бийликтер жер участокторуна уруксат берүүдө жер казынасын 
пайдалануучуларга жергиликтүү жамааттарга социалдык пакетти берүү боюнча атайын 
пландарды түзүшпөйт, анын натыйжасында, республиканын айрым региондорунун 
аймактарында социалдык жана башка объекттер, жолдор массалык түрдө курулбай, 
инфраструктура өнүкпөй жатат, коомдун аз камсыз болгон катмарларына материалдык 
жардам көрсөтүлбөйт жана аларды жумуш менен камсыз кылуу маселеси чечилбейт.

Тоо-кен ишканаларынын аймактык бюджетине белгилүү бир салым кошконуна карабастан, 
алардын ишмердүүлүгүнөн келип чыккан экологиялык көйгөйлөр чечилбей келет.

5. Экология

Билим жеткиликтүү жана заманбап, практикага багытталган

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

СҮЛҮКТҮ ШААРЫ, И.РАЗЗАКОВ КӨЧӨСҮ №7
ТЕЛ.: (0772)70 62 09 

Абдираимова
Назгул

Назыровна

Туулган датасы: 10.10.1977

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Сүлүктү шаардык Социалдык фонд башкармалыгы - башкы адис

4. Мамлекеттин социалдык-экономикалык турмушундагы Бюджеттик эмес 
фонддордун  ордун белгилөө менен алардын өз алдынчалыгын 
камсыздоо;

9. Жогорку жана атайын-орто билим берүү мекемелеринде окуу 
программаларын бирдиктүү мамлекеттик стандартка алып келүү;

2. Турак жай шартын  жакшыртууга муктаж болгон жарандарга үй куруу үчүн 
жер тилкесин берүүнү жеңилдетүү жана  зарыл болгон аймактарда калктуу 
конуштардын территориясын кеңейтүүгө жетишүү;

12. Кыргыз Республикасындагы ипотека базарынын моделин өзгөртүү;

14. Ар кайсы мамлекеттик институттар тарабынан  бирин-бири кайталоочу 
финансылык көзөмөлдөн арылуу.

1 .  Лейлек  аймагында туризмди жана ага  тиешелүү болгон 
инфраструктураны өнүктүрүү;

3. Өлкөбүздөгү кайрак жерлерге суу жеткирүү маселесин иликтөө жана 
тиешелүү структуралар менен иш жүзүнө ашыруу;

6. Төрөт үйүндө ымыркайларга акысыз сүт берүүнү жана энелер торолгончо 
төрөт үйүндө  көзөмөлгө алууну уюштуруу;
7. Элет жериндеги жумушсуз аялдарга кыска мөөнөттүү окууларды 
уюштурууну колго алуу жана иш менен камсыз кылуу;

5. Социалдык төлөмдөрдү жашы 16 жашка чейин үзгүлтүксүз төлөө 
демилгесин көтөрүү;

8. Жогорку жана атайын-орто билим берүү системин герман моделине 
кайтаруу;

10. Мугалимдерди окуу куралдар менен камсыз кылууну мамлекеттик 
бюджеттен кароо;
11. Кыргыз Республикасынын чек аралаш районунда жана шаарларында 
кредит берүү саясатында үстөк пайызды кыскартуу маселесин  
демилгелөө;

13. Баткен областынын Лейлек жана Сүлүктү жергесин эркин экономикалык 
аймакка айландыруу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

СҮЛҮКТҮ ШААРЫ, И.РАЗЗАКОВ КӨЧӨСҮ №26-1
ТЕЛ.: (0773) 522 – 497

ПОЧТА: NAZGUL.2022@LIST.RU

«Өнүккөн аймак – күчтүү мамлекет»!

Имматов
Ина

Имматович

Туулган датасы: 11.05.1990

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Лейлек райондук сот аткаруучулар кызмат бөлүмү, сот аткаруучу.

1. Чек ара аймактарынын жашоочуларынын жашоо деңгээлин 
жогорулатууга багытталган мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана 
ишке ашыруу.

5. Жашы улуу адамдар үчүн медициналык жана социалдык тейлөөнү 
жакшыртуу

Өлкөнүн жарандары үчүн жасаймын:

4.  Жаңы социалдык объектилердин,  оорууканалардын, 
мектептердин, бала бакчалардын,  курулушун жана буга чейин 
башталган социалдык объектилердин жана турак  жай 
имараттарынын курлушунунун бүтүшүн көзөмөлдөө. 

1. Жарандардын кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган 
мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу, укук коргоо жана сот, билим 
берүү системасын реформалоого көмөк көрсөтүү.
2. Бардык мамлекеттик мекемелерде жана билим берүү 
мекемелеринде жаш адистерди социалдык коргоо программасын 
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.
3. Чакан жана орто бизнес боюнча кредиттик пайыздык чендерди 
төмөндөтүү.

     Урматым менен И.Имматов

2. Чек ара аймактарынын жашоочуларынын кызыкчылыктарын 
коргоо жана көтөрүп чыгуу.

4. Билимдүү жана келечектүү жаш адистердин өлкөдө да, чет 
өлкөлөрдө да, татыктуу эмгекке болгон укуктарын камсыз кылуу.

3. Мамлекеттик чек аранын бекемделишине көзөмөл жүргүзүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ИСФАНА  ШААРЫ, КОШМУРАТОВ КӨЧӨСҮ №4
ТЕЛ.: (0774) 909095

ПОЧТА: LEYLEK.PSSI@BK.RU

«Биздин келечек –биздин тандообуздун натыйжасы!»

Жороев 
Исманали 

Эгембердиевич

Туулган датасы: 8.12.1977

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
«Илек Стройгрупп» ЖЧК- Директор

Жарандардын жашоо-турмушунун деңгээли: Айыл жана шаар жеринде 
туруктуу жашап, киреше таап, жашоо-шартын жакшыртууга аракеттенген 
үй-бүлөлөрдүн максаттуу иштери үчүн мыйзам чегиндеги шарттарды түзүп 
берүү. Ошондой эле ички жана тышкы инвестициялардын коопсуздугу, эл 
тынчтыгы өнүгүүгө өбөлгө.
Үй-бүлө – коомдун негизи:  Аз камсыз болгон балалуу үй-бүлөлөрдү 
социалдык колдоо системасын кеңейтүү жана камтуу. Эки жана андан 
ашык балдары бар үй-бүлөлөр үчүн салык жеңилдиктерин берүү жана 
социалдык кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөдө колдоо көрсөтүү. Эненин 
капиталы түшүнүгүн (РФ мисалында) киргизүү. 
Саламаттыкты сактоо: Медицинаны өнүктүрүү,тейлөөнүн деңгээлин 
жогорулатуу менен окутуунун эсебинен айыл жана борбордон алыс 
жайгашкан шаар жерлеринде медициналык адистерди тартуу боюнча 
Улуттук программаны иштеп чыгуу жана кабыл алуу,
Билим берүү: Кесипке багыт берүү системасын өнүктүрүү. Эмгек рыногунун 
жаңы талаптарын эске алуу менен кесиптик билим берүү системасын 
өркүндөтүү аркылуу айылдарга жана жетүүгө кыйын болгон калктуу 
конуштарга ишке жөнөтүлүп жаткан жаш адистерди социалдык колдоонун, 
жаштарды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүүнүн программасын иштеп 
чыгуу жана сунуш кылуу.
Маданият: Биринчи кезекте маданият кызматкерлерине өнөр 
адамдарынын өзүнө кам көрүү маанилүү.Муниципалдык маданият 
мекемелерин, атап айтканда маданият үйлөрүн, му- зейлерди, көркөм өнөр 
мектептерин, китепкана, маданий мурас обьектилерин (жана башкаларды) 
колдоонун региондук программаларын түзүүнү сунуштоо.

-Гидроэлектр станцияларын, бүтүндөй алганда, энергиянын кайра 
жаралуучу булактарын куруу жана ишке ашыруу.
Ишкердик ишти баштоого боло турган шарттарды түзүү:

Мыйзамдуу түрдө бекемдөөгө зарыл болгон маселелер:- Чек ара 
маселеси;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ИСФАНА ШААРЫ, МАНАС-АТА КӨЧӨСҮ-53 
ТЕЛ.: 0772 00 60 00

ПОЧТА: IZHOROEV@MAIL.RU

“Жаштыгым текке кетпесин, Сен үчүн иштеймин Лейлегим”

Бекмуратов
Баймурат
Асатович

Туулган датасы: 2.09.1961

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

ЖАШТАРЫБЫЗДЫН  ИШЕНИМДҮҮ  КЕЛЕЧЕГИ

Пандемия заманбап саламаттыкты сактоонун системалык   
кемчиликтерин   ашкереледи. Жарандарыбыздын  
денсоолугу –   менин ишмердүүлүгүмдүн негизги 
артыкчылыктарынын бири.   Атамекендик саламаттыкты 
сактоону квалификациялуу кадрлар,  жаңы  жабдуулар, 
диагностика   жана дарылоо ыкмалары менен камсыз 
кылуу боюнча чечкиндүү чаралар керек деп эсептеймин.

КЫРГЫЗСТАН  ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮНҮН  БАКЫТЫ
Үй-бүлөнү колдоо жана бекемдөө – өлкөнүн ийгиликтүү 
өнүгүүсүнүн ачкычы.  Дал үй-бүлөдө муундардын 
уландысы,  улууларды урматтоо,  балдарга кам көрүү,  
бири-бирин колдоо салттары,  эмгекчилдик,  билимге 
умтулуу калыптанат.  Кыргызстандык үй-бүлөлөрдүн (көп 
балалуу, толук эмес, өзгөчө муктаждыктары бар балдарды 
тарбиялоочу) экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү 
үчүн социалдык  ишкердикти колдоо жана үй-бүлөлүк  иш  
менен  камсыз  кылууну  өнүктүрүү  боюнча  чаралар  
көрүлөт.

ДЕН СООЛУК ЭҢ ЧОҢ АМАНАТ

Биз  жаш  элбиз.  Өлкөбүздүн ар бир экинчи тургуну  30  
жашка чейинкилер.   Жаштарга өзүн-өзү  ишке  ашырууга,  
өлкөнүн  коомдук-саясий  турмушуна  катышууга, билим 
алууга жана иштөөгө мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү жолго 
салам.  2025-жылга чейин окубаган жана жумушсуз 
жаштардын саны учурдагыдан кескин кыскарат. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ИСФАНА ШААРЫ
ТЕЛ.: +996770204103

ПОЧТА: WWW.BEKMURATOV.COM, BAIMURATASAT@GMAIL.COM

Кызматым – эл үчүн!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Ажибаев 
Чынгыз 

Ильяскожоевич

Туулган датасы: 16.05.1991

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасында тергөөчү

2. Билим берүү. Күчтүү жана бакубат өлкөнүн негизи - билимдүү жаштарда. 
Мугалимдерди социалдык жактан камсыздоо, айыл жергесине өз ишине берилген 
мугалимдерди тартуу. Жараксыз абалга келген мектеп имараттарын капиталдык 
оңдоп-түзөө жана жаңы мектептерди куруу жаатында бизнес коомчулугу менен 
өнөктөштүктө иш алып баруунун жолун табуу. 

Чек ара коопсуздугу жана тынчтыкты камсыздоо. Лейлек районунун чек ара 
маселесин чечүү жана жергиликтүү калктын коопсуздугун камсыздоо мамлекеттик 
деңгээлдеги олуттуу көйгөй бойдон калууда. Маселеге чекит коюу – убакытты жана 
сабырдуулукту, юридикалык сабаттуулукту жана саясий көрөгөчтүктү талап кылат. 
Чек ара талаштары тынчтык жол менен гана чечилиши зарыл. Эл өкүлү катары 
менин башкы милдетим – лейлектиктердин тынчтыкта ар тараптуу өсүп-
өнүгүүсүнө салым кошууга багытталат. Бул үчүн чек араны чыңдоого багытталган 
“Чек арачы ыйгарым укуктуулар жөнүндө” мыйзамына зарыл толуктоолорду 
киргизүү колго алынат. 

1. Саламаттыкты сактоо. Баткен облусуна берилген өзгөчө статустан 
пайдаланып, жогорку айлык акы жана мыкты социалдык камсыздоо аркылуу 
жогорку категориядагы медицина кызматкерлерин тартуу. Ооруканалардын 
инфраструктурасын жакшыртуу багытында чечкиндүү кадамдарды жасоо. 
Социалдык дарыканаларды уюштуруу жана эң зарыл болгон дары-дармектер өз 
баасында сатылышын, алардын салыктык төлөмдөрдүн жеңилдетилишин 
камсыздоо. Мамлекеттик ооруканалар, жеке менчик ооруканалар, дартты 
аныктоочу лабороторияларды  ачууну жолго салуу. Алардын кызмат көрсөтүү 
баалары жергиликтүү калктын социалдык абалына жооп бере тургандай шартты 
түзүү. 

3. Пенсия,  жөлөкпул менен камсыздоону жакшыртуу. Лейлек району чек арага 
жакын аймак болуп саналгандыктан, ошондой эле Баткен облусуна берилген 
өзгөчө статустун алкагында аталган райондун пенсионерлеринин пенсиясынын 
жана жаш балдарга, майыптарга берилүүчү жөлөкпулдун көлөмүн көбөйтүү 
маселесин көтөрүп чыгуу. 

Миграцияны кыскартуу. Лейлек районуну калктын миграциялануусу боюнча 
район республикада алдыңкы сапта. Депутаттык ишмердиктин дагы бир багыты 
ушул көйгөйдүн жогорку деңгээлде мыйзамдуу чечилишин көздөйт. Чет өлкөдө 
жүргөн эмгек мигранттарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, Кыргыз 
Республикасынын миграциялык саясатынын концепциясынын долбоорун иштеп 
чыгуу.  

Социалдык тармак

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ЛЕЙЛЕК РАЙОНУ, ИСФАНА ШААРЫ СТРОИТЕЛЬНАЯ КӨЧӨСҮ 36 
ТЕЛ.: (0550) 06-44-44

ПОЧТА: LEILEKSHTAB6@GMAIL.COM

Элим үчүн – каруум казык, каным азык

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Сегизбаев  
М    ирбек

А    бдрахимович

Туулган датасы: 09.05.1981 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Мен Сегизбаев Мирбек Абдрахимович Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин 28-ноябрь 2021-жылы өтө турган шайлоого  кандитатурамды 
өзүмдү жалгыз көрсөтүү жолу менен  катталдым.

Менин келечекке  койгон программам төмөндөгүчө:
1. Жокорку Кеңеште мыйзам чыгаруу жана кабыл алуу  орган болгон-н 
өлкөбүздүн келечеги үчүн,  жарандарыбыздын  укуктары үчүн, соцалдык, 
илим-билим, эмгек, ден-соолуктары үчүн ыңгайлуу жана  өлкөнүн 
деңгээлин көтөрүү   максатында  мыйзам долбоорлорун демилгелеп иштеп 
чыгуу жана  ошол мыйзамдар  колдоо тапкан учурдан баштап көзөмөлгө  
алууну максат кыламын.
2. Өлкөбүздүн келечеги үчүн  чек ара жаатында маселе көп болгондуктан, 
биринчи жумуш күнүмдөн тартып  жер-суу, чек-ара кодекстеринин 
негизинде каралбай  калган мыйзамдар  жөнүндө так мыйзам  иштеп чыгуу.
3. Чек араны кайтарган кыргыз армиясынын  статустарын карап чыгуу 
менен өлкөбүздүн кызыкчылыгы, армиябыздын кызыкчылыгы үчүн так 
даана мыйзам иштеп чыгуу.
4. Эмгек кодексине ылайык, үйдө  жеке ишкерлик кылган ишкерлерди 
мыйзамдаштырып, экспорттоого шарттуу мүмкүнчүлүк түзүү.
5. Турак-жай  кодексине байланыштуу өлкөдөгү баш аламан салынган 
турак-жайларды иреттеп, жаңы муундагыларга  кабаттуу үйлөр  менен 
камсыз кылуу макстаныда мыйзамдарды кабыл алуу.
6. Мамлекеттик(улуттук)  кызыкчылыктар өлкөнүн жашап кетүү, коопсуздук 
жана өнүгүү муктаждыктары, ошондой эле  мамлекеттин улуттук  
кубаттуулугун  арбытууга жана жарандардын турмуш жыргалчылыгын  
арттырууга кызмат кылуучу, тарыхий жана маданий  мурастарынын  
баалуулуктары  жашоо ыңгайы, мамлекеттик саясат  субьектеринин  
иштеринин умтулуулары жана демилгелери менен шартталган 
кызыкчылыктар.
7. Жогорку Кеңештин конституциялык курамы 5 жылдык мөөнөткө 
шайланган 90 депутаттан турат, ошол 90 депутаттын катарында  кошулуп 
калсам, ар бир күнүмдү туура  пайдаланышын жана элдин көйгөйүн кабыл 
аламын.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ЛЕЙЛЕК РАЙОНУ, ИСФАНА ШААРЫ РАЗЗАКОВ КӨЧӨСҮ №58/1
ТЕЛ.: (0552) 009 – 692

ПОЧТА: KIRGIZIABISHKEK@GMAIL.COM

“ Коррупциясыз  мамлекет”

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Мукарамов
Асылбек

Турабаевич

Туулган датасы: 17.08.1971

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жеке ишкер

5. Медицина жана билим берүү көйгөйлөрүн чечүү: Мен озумдун бар куч 
арекетимди медицина тармагына ири долбоорлорду тартуу, чет олколук 
донорлордун долбоорлорун Лейлек жериме тартуу. Ал эми региондордо 
билим беруу системасында жаны технологияларды, заманбап методдорду 
киргизуу зарыл.

2. Жер жана таза суу маселеси: Жаш уй-булолорго, муктаждуу жарандарга 
жашоо шартын тузуп беруу максатында, жэр маселесин мамлекеттик 
д е н г э э л д е  и ш т е л и п  ж а т к а н  п р о г а м м а г а  к и р г и з у у .
Таза суу боюнча ири долбоорлорду иштеп чыгуу жана, сугат айдоо 
жерлерин суу менен камсыздоо.

4. Мигранттардын укугун коргоо: Менин алдыма койгон масатым, алардын 
укуктарын коргоо болуп саналат. Бул багытта Кыргыз Республикасынын чет 
олкодогу элчиликтери менен, консулсьтволор жана окулчулуктор менен 
тыгыз байланышта иш алып баруу.

1. Чек ара маселеси: Бугунку кундо чекара маселеси ото курч турат, бул 
маселени жон гана карап турбастан, элдин тынч жашоосун камсыздоого 
болгон арекетимди жумшаймын.

3. Кичи жана орто бизнести өнүктүрүү жана шарттарды түзүп берүү: 
Женилдетилген насыя, жаныдан иштелип чыккан бизнес-долбоорлорго, 
инвесторлорду тартуу иштерине мамлекеттик денгээлде жардам берууго 
даярмын.

7. Жергиликтүү бийликтин деңгэлиндеги маселелердин аткарылышын 
көзөмөлдөө: Депутаттык мандаттын кучу менен, сиздер ишеним корсотуп 
берген колдоонуздар менен жергиликтуу бийликтин денгээлиндеги 
маселелердин аткарылышын оз колума аламын.                                              

6. Социалдык жактан элдин аярлуу катмарынын көйгөйлөрү: Кайрымдуулук 
фондтордун, колунда бар ишкерлердин мумкунчулукторун жана озумдун 
жардамымды элдин жакыр катмарына жумшаймын.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ИСФАНА ШААРЫ   И.РАЗЗАКОВ 17.
ТЕЛ.:0502 123999

Жаны дем, жаны куч менен эли журтума ак кызмат кылуу!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Жусупов
Аширбай
Бапович

Туулган датасы: 01.06.1963 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Жаштар биздин келечек.

4. Коп балалуу уй-булолорго бекер медициналык кароого жетишуу.

 2. Кайра иштетүү тармагы боюнча чакан орто ишкердикти өнүктүрүү.

 Айыл чарбасынын эффкеттуулугун которуу

 4. Мыйзамсыз жана негизсиз текшерүүлөрдү токтотуу.

 Орто жана чакан бизнести колдоо

 3. Өндүрүшкө салыктан женилдиктерди кароо.

2. Чек ара аймагында логистикалык борборлорду куруу. Жергиликтүү элди жумуш 
орундары менен камсыздоо.

3. ЖОЖдордо окууга бюджеттик болумдорунон льготаларды болдуруп берүү.

2. Көп балалуу, аз камсыз болгон, социалдык жактан муктаждыгы бар үй-
бүлөлөрдүн балдарына женилдиктерди беруу.

1. Дыйкан фермерлердин кирешесин эки-уч эсе которуу.

З. Жеке асыл-тукум заводдорун ачуу.

 1. Ишкерлерге эркин жана женил шарттарды тузуу. Узак мөөнөттөгү үстөгү төмөн 
насыяларды берүү.

4. Багбанчылык чарбаларын өнүктүрүү. 

6.Элибизди экологиялык таза, органикалык  тамак-аш продуктылары менен 
камсыздоо.

1. Жаштарга татыктуу жумуш орундарын түзүү.

5. Жүн, сүт, эт багытындагы асыл - тукум малдарды жайылтуу. Башкысы сандан 
сапатка өтүү.

2. Кластердик чарбаларды уюштуруу. Мал чарбасындагы орто жана чакан кайра 
иштетүү ишканаларын ачуу (жүн, эт, сүт, тери ж.б.)

1.Баткен облусунан өндүрүлгөн азык-түлүк жана жеңил өнөр жай товарларын 
Евразия аймагына экспорттоого уч эсе жогорулатуу.

Евразияга карай багыт

2. Өңдүрүшчүлөргө салык, кредит багытында жеңилдиктерди камсыз кылуу.
З. Жаштардын Россия, Евразия чөлкөмүндөгү мыкты алдыңкы окуу жайларында 
келишим аркылуу бекер окутуу жана  алардын иштешине женил шарттарды тузуу.
4. Россия жана чет олкодогу мигранттардын кызыкчылыгын коргоо.
Чек аралык мамилелер:
1. Чек арада жашаган жарандарга толук жеңилдиктерди мамлекет тарабынан 
камсыздоого жетишүү. (пенсия, айлык акы, свет, суу жана салык төлөмдөрүнөн). 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ИСФАНА ШААРЫ, ДАДАСЬЯН КӨЧӨСҮ 14
ТЕЛ.: (0701) 001-037

ПОЧТА: ASHIRBAI.J@MAIL.RU

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!


