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№ 13 СУЗАК ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Кебекбаев
Сабыралы
Тойчуевич

Туулган датасы: 11.10.1954

Билим берүү тармагын реформалоо  тармагынпрограммасы. Бардык билим берүү  
реформалоо зарыл. Бул тармакта көйгөлөр көп. Мектепте берилчүү билим - билимдин 
фундаменти болуп эсептелет. Бирок мектептер, мугалимдер, окуу китептери 
жетишпегендиктен окуучулардын билим сапаты стандарттардан төмөн. Жогорку окуу 
жайларында да кемчиликтер арбын. Биринчиден алар өнүккөн чет малекеттердин жогорку 
окуу жайларын эмес кошуна мамлекеттердин алдыңкы университеттери менен дагы 
атаандаша албайт. Экинчиден алардын саны көп. Кыргызстанда азыркы убакта 70 жогорку  
окуу жайы бар. Калкынын саны болжол менен Кыргызстан менен бирдей болгон өнүккөн 
Данияда болгону 8 университет, 7 университеттик колледж жана 9 бизнес академиясы бар. 
Кыргызстандын жогорку окуу жайларын чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар менен атаандаш 
боло ала турган денгээлге жеткириш керек. Сандан сапатка өтүш керек. Билим берүү 
тармагын жеткиликтүү каржылоо керек.

Коррупцияны жоюу программасы. Дүйнө жүзү боюнча коррупциянын деңгээлин изилдеген 
Transparency International уюмунун 2020-жылдагы изилдөөсүнө ылайык  Кыргызстан эң 
коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кирет. Коррупцияны жок кылуу үчүн туура кадрдык 
саясат, кызматкерлерге татыктуу эмгек акы төлөө жана иштөөгө шарт түзүү, "Коррупцияга 
каршы күрөшүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын нормаларын кайрадан 
иштеп чыгып, ага жазаны күчөтүү жана кылмышкер жазадан коррупциялык кылмыш үчүн 
качып кутула албай турган укуктук ченемдерди киргизүү керек.

Туризмди өнүктүрүү программасы. Кыргызстан туризмди өнүктүрүшү керек - экотуризмди, 
тоо жана кышкы туризмди, агротуризмди жана туризмдин башка түрлөрүн. Анын өлкөнүн 
экономикасына олуттуу салым кошууга чоң потенциалы бар. 

Кадр саясатын реформалоо программасы. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон 
баштап эле кадр саясатында өтө чоң башаламандуулук орун алып келе жатат. Айыл 
өкмөттөрдөн баштап, бийликтин жогорку эшелонуна чейин, бардык райондук, областтык, 
республикалык мамлекеттик жана муниципалдык органдардын аппараттарында таптакыр 
тажрыйбасы, квалификациясы, билими туура келбегендер ишке алынып келе жатат.  Ошонун 
кесепетинен өлкөнүн экономикасы өнүкпөй келүүдө. Мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматкердин карьералык өсүшү кызматтын бардык расмий тепкичтерин ырааттуу өтүшү 
менен коштолуп, иш тажрыйбасы ар бир тепкичте 5 жылдан кем эмес, профилдик билими 
кызматка дал келүүсү керек. Ушул талаптар аткарылыш үчүн Кыргыз Республикасынын 
"Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө" мыйзамын кайра 
иштеп чыгыш керек.

Айыл чарбасын өнүктүрүү программасы. Айыл чарба жаатындагы илимге колдоо 
көрсөтүп, талаачылыкта дагы, мал чарбасында дагы алдыңкы интенсивдүү технологияларды 
киргизип, продукцияны кайра иштетүүчү ишканаларды куруп, экологиялык таза продукцияны 
жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө экспорттоого жетишүү керек. Ал үчүн "Кыргыз 
Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамын 
толуктап кайра иштеп чыгуу керек.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ЖАЛАЛ-АБАД Ш., Ж. БАКИЕВ К., 16.

ТЕЛ.: 0779 252466, 0555 858426. 
ПОЧТА: SKEBEKBAEV@MAIL.RU 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Икрамов
Тазабек

Икрамович

Туулган датасы: 16.10.1974

· Мамлекеттин казынасын тоноп, элдин ырыскысын уурдаган 
коррупционерлер, алардын балдары шайлоого катышпасын жана 
мамлекеттик, муниципалдык кызматтарда ишке кабыл алууга 
чектөө киргизүү; 

6. ИШКЕРЛЕРГЕ СТИМУЛ

· Чет элдик инвестицияларды тартуу, сапаттуу экспорттук 
продукцияларды өндүрүү жана жумушчу орундарын ачуу 
максатында Жалал-Абад облусунда Эркин Экономикалык Аймакты  
(ЭАА) түзүү;

· Калкты үзгүлтүксүз ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча Жалал-
Абад облусунун айыл-кыштактарындагы таза суу долбоорун толугу 
менен мамлекетке милдеттендирүү; 
3. ЖЕМКОРЛОРГО ЧЕКТӨӨ

2. КАЛКТЫ ТАЗА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО

· Ата-энесин таштап кеткен жарандарды кылмыш жоопкерчилигине 
тартуу жана карыларга болгон сый-урматты күчөтүү;

5. ЭКОНОМИКАЛЫК АМНИСТИЯ 

· Суу ресурстарыбызды максаттуу пайдалануу жана элди 
жеткиликтүү баадагы электр-энергиясы менен үзгүлтүксүз 
камсыздоо үчүн Көк-Арт дарыясына чакан ГЭС куруу;

7. КАРЫЛАРГА КАМКОРДУК

1. ЖАЛАЛ-АБАД – ЭРКИН ЭКОНОМИКАЛЫК АЙМАК

4. КӨК-АРТ ДАРЫЯСЫНА – ЧАКАН ГЭС

· Бюджеттин таңкысытыгын толтуруу жана тышкы карыздын 
көлөмүн кыскартуу максатында өлкөдө экономикалык амнистия 
жарыялоо;

· Аймактарда чакан өндүрүш ишканаларын ачып, жумуш орундарын 
түзүү үчүн ишкерлерлерге мамлекет тарабынан үстөксүз 
насыяларды берүү;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жогорку Кеңеш Депутаты 

Максутов
Манас

Кутчубекович

Туулган датасы: 08.09.1985

Өлкөгө тартылган инвестициялардын көлөмүн көбөйтүп 
,инвесторлорго ыңгайлуу шарттарды түзүү   Бюджетти көтөрүу 
жана тышкы карыздарды Кутулууга көмөктөшүү    Пенсия,жөлөк 
пул,социалдык кагаз иштеринжеңилдетүү    Медицина тармагын 
керектүү заманбап жабдыктар менен камсыздоо     Билим берүү 
тармагында окуучуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү, китеп 
менен толук кандуу камсыздоого көмөктөшүү    Чет-өлкөлөрдө 
эмгектенип иштеп жургөн мигранттарыбызга керектүү 
мыйзамдарды иштеп чыгып, алардын турмуш шартына ыңгайлуу 
шарттарды түзүү     Бала-бакчалардын ишин жакшыртуу
Айылдык денгээлде:   
Таза суу маселесин чечуу жана суу дамбаларын куруу, элди таза 
суу менен камсыздоо    Сугат суу маселесин чечүү,суу 
к аналдарын куруу,дыйк андардын ишин жакшырт уу    
Дыйкандардын өндүрүлгөн продукцияларын экспорттоого 
ыңгайлуу шарттарды түзүп, механизмдерди киргизүү. Алардын 
өндүрүлгөн продукцияларын мамлекеттик деңгээлде коргоого 
мыйзам иштеп чыгуу      Пенсия, жөлөк пул (пособиянын) кагаз 
(документ) иштерин ыңгайлаштыруу жана азайтуу     Медицина 
тармагын керектүү жабдыктар менен камсыздоо жана элдин ден-
соолугун жакшыртуу     Билим берүү тармагында окуучуларга 
ыңгайлуу шарттарды түзүү, китеп менентолук кандуу 
камсыздоого көмөктөшүү      Бала-бакчалардын тамак-аш,ысык 
суу маселелери боюнча шарттарды түзүү, балдардын 
келечегине кам көрүү      Айылдардагы спорт комплекстерди 
көбөйтүп,шарттарды жакшыртуу менен биргеликте  жаштарды 
дени сак жашоого үндөө.

Республикалык денгээлде: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Келечек муун-жаркыраган замандын ээси.
Биз келечекти курууга милдеттүүбүз! 

ТЕЛ.: 0777050306 
ПОЧТА: MANAS.MIRA@MAIL.RU

Артыкбаев 
Сейдакмат 

Жокобаевич 

Туулган датасы: 21.10.1961 

«Мыйзамдуулукт у сактоо,  анын так  аткарылышы жана базар 
экономикасынын шартында экономиканы көтөрүү» 
1. Мыйзамдар эл үчүн так,таамай жазылыш керек жана ал элге кызмат кылышы 
шарт.(Топтун кызыкчылыгына эмес) Ички жана тышкы инвесторлор, ишкерлер үчүн 
жоболор, нормалар жагымдуу шарттарды, жоопкерчиликти мыйзамдаштыруу.(иш 
орду көбөйөт) 
2. Айыл, суу чарба жана энергетиканы, жайыт маселесин тез арада жөнгө салуу, 
Экологиялык таза бренд менен башка өлкөлөргө продукцияны сатуу ыкмасын 
окутуу жана ишке ашыруу (Бренд - Табигый таза продукция). Кооперацияны 
жайылтуу. Класстердик метод менен иштөө. Мамлекет менеджер болуш керек. 
Посолдор ушул жаатта иш алып баруусу зарыл. 
3. Курулуучу обектилердин пландуу программасын түзүп ишке киргизүү. (Он 
жылдап башталган курулуштар бүтбөй турат) Өндөрүшкө кредиттерди көбөйтүү. 
кичи өндүруштөрдү,кичи ГЭС терди курууга шарт түзүү.(жерин бөлуп 
берүүдө,өндүрүүдө, сатууда) 
4. Экологиябызды көздүн карегиндей сактоо.Тоо-кен тармагын көзөмөлгө алуу. 
Кичи шаар, айыл аймактарда саркындыны, калдыктарды чогултуучу ишканаларды 
жаны заманбап кайра иштеп чыгуучу курулмаларды куруу.(Сузак айылында 
“Очистное” сооружение иштебейт).Айыл өкмөттөрдүн аймагында калдыктарды 
чогултуучу жайларды түзүү. 
5. Ипотекалык системаны өркүндөтүү жеке инвесторлорду тартуу, шарт түзүү, 
пайызын 4% ашырбоо,мөөнөтүн узартуу (Муктаждар үчүн жеткиликтүү болуусу 
зарыл) 
6.Билим жана кадр саясаты:Мамлекеттик жумушка орношууда бөгөт коючу так 
шарттарды түзүү.Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга мамлекеттик колдоону 
жакшыртуу жана жумуш берүү менен үй шарттарын колдоо.Билим берүүнү 
жакшыртуу.Медицина тармагын тез-арада азыркы шартка жараша реформалоо. 
Коомубузду,жаштарыбызды толеранттуулукка чакыруу, үлгү болуу, бир бирине 
болгон сый-мамилени жайылтуу.(Мамлекеттик телеканадар арылуу) Кыргызстан 
элине терс көрүнүштөрдү жайылтууга бөгөт кою. (интернет, социалдык 
тармактарда ж.б маалымат булактарда).Жалпы спорттуулукту пропагандалоо. 
Айлык майаналарды көтөрүү. 
7. Миграция маселеси (Мигранттарга билимине, проффециясына жөндөмүнө 
жараша жумуш ордун Кыргызстанда туруп орноштуруучу программаларды ишке 
ашыруу) 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: АСЧжРӨ караштуу Мамлекеттик 
жер суу инспекциясынын башкармалыгынын башчысы 

ЖАЛАЛ-АБАД Ш., КӨК-АРТ КИЧИ Ш., Р.АЗИМОВ КӨЧ., №40 
ПОЧТА: SEIARTYK@GMAIL.COM

Лилиенталь
Юлия

Викторовна

Туулган датасы: 12.07.1981

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Сузак айылындагы “С.Акбаров” атындагы № 16-орто мектепте мугалим.

“Менин элимди угуу – менин элим үчүн иштөө. 
Мен ар бириңердин үнүңөрдү угам!”

Сапаттуу билим алуу – ар бирибиздин укугубуз
Бул үчүн мен төмөнкүлөргө жетишүүм керек: 

Ар бирибиз үчүн медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жана 
жеткиликтүүлүгү.

- биздин мектептердеги билим берүүнүн деңгээлин, дүйнөнүн олуттуу орто билим 
берүү мекемелеринин деңгээлине чейин жеткирүү; 

1. Медициналык мекемелерде жана үйдө кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 
жакшыртуу.

3. Көчмө поликлиникалардын ишин активдештирүү.

7. Жаш адистерди тартуу.
“Жана, албетте Спорт – бул ар бир адам үчүн өзүн өркүндөтүүнүн мүмкүн 
болгон булак”:
1. Бардык курактардын жана керектөөлөрдүн спортун өнүктүрүү үчүн шарттарды 
түзүү, жашаган жерлеринде машыктыруучу кадрлар жана физкультура 
инструкторлору менен камсыздоо;

6. Жогорку квалификациялуу дарыгерлердин акысыз жардамы.

1. Мугалимдик кесиптин кадыр-баркын жогорулатуу жана биздин   мектептерге 
жаш педагогикалык кадрларды тартуу.

Дени сак эл – биздин мекенибиздин жыргалчылыгынын негизи                                                                                     

- билим берүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу; 

2. Физкультураны, массалык жана балдар спортун өнүктүрүү, жаш балдар жана 
өспүрүмдөр үчүн спорттук аянтчаларды, залдарды жана курулуштарды куруу;

Биз өзүбүздүн Тарыхыбызды жана өзүбүздүн түпкү тегибизди билүүгө 
милдеттүүбүз, бул үчүн, мен, төмөнкүлөргө жетишүүгө аракеттенем:

Ошондой эле, биздин улгайган адамдарыбызды да унутпоо керек. Улуу муундун 
адамдарын кадырлоо, аларга сый көрсөтүү, кылымдардан бери биздин элге 
таандык, ал үчүн, мен, төмөнкүлөргө жетишүүгө аракеттенем:

3. Сузак районунун жашоочуларынын маданий агартуу, чыгармачылык 
потенциалын өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү.

2. Жеткиликтүү билим берүүнү камсыз кылуу:                                                                                    

Бул үчүн мен төмөнкүлөргө жетишүүгө аракеттенем:

- сапаттуу жана акысыз окуу китептери;

- кошумча билим берүү катары, жеткиликтүү ийримдердин тармагын кеңейтүү.

4. Биздин медициналык мекемелерди медициналык жабдуулар менен камсыздоо 
жана аларды оңдоп-түзөө.

2. Кыргызстандын алыскы райондорунда дары-дармек менен камсыздоо.

5. ФАПтардын жана амбулаторийлердин өрткө каршы коопсуздугу.

- балдар жана майыптар үчүн билим берүү шарттарын жаратуу;

1. Маданий жана тарыхий мурастардын муниципалдык объектилерин, 
эстеликтерди жана тарыхий жерлерди сактоо боюнча иштерди жүргүзүү;

Камбаров 
Абдиллабек 
Ракманович

Туулган датасы: 15.02.1962

5. Район-шаарлардагы, айыл аймактардагы, мекеме-уюмдардагы аялдар, 
ардагерлер, жаштар комитеттери менен иш-мерчемдерди кабыл алуу жана 
туруктуу түрдɵ иш алып баруу;
6. Ден-соолугунун мүмкүчүлүгү чектелген адамдар, балдар менен ɵнɵктɵш болгон 
мамлекеттик, ɵкмɵттүк эмес уюмдардын жана жарандык коомдор менен  
жүргүзүлгɵн иштерди күчɵтүү жана алардын муктаждыктарын кыскартуу;
7. Дин чɵйрɵсүндɵ кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конценциясынын 
алкагында дин кызматкерлер менен мамлекеттик кызматкелердин 
жоопкерчилигин күчɵтүү;
8. Калк аорасында эң актууалдуу болуп, ɵсүп жаткан (коронавирус, ВИЧ/СПИД, 
кургак учук, балдардын, энелердин ɵлүмү ж.б) оорулардын алдын алуу максатында 
иштерди күчɵтүү;
9. Областтын аймагындагы ар бир айыл аймактардын калктуу пункттарын бала 
бакча менен камсыздоо;

12. Элдердин ар кандай турмуш тиричилигине коркунуч жаратуучу жаратылыш 
коопсуздугун сактоо максатында (жер тирɵɵ, сел, авария, жер кɵчкү, ɵрт 
коопсуздугу ж. б. у. с.) алдын алуу боюнча ыкчам жана эфективдүү иш чараларды 
күчɵтүү;
13. Аймактын “жакырчылык” деңгээлин кыскартуу максатында жеринде айыл 
аймактын деңгээлинде кредиттик союздарды түзүү жана калкка тɵмɵнкү пайызда, 
кыска мɵɵнɵткɵ кредиттерди берүү;

2. Айыл жериндеги калктты таза суу менен камсыздоо;

14. Турмуш шаарты оор кырдаалга кабылган үй-бүлɵ, адамдар менен жекече, 
дайыма иштɵɵ программаларын күчɵтүү;
15. Улгайган адамдарга камкордук кɵрүү максатында эмгек ардагерлер үчүн 
аймактарда калыбына келтирүү борборлдорду ачуу жана ал мекемени ачууда 
дɵмɵɵрчүлɵр менен иш алып баруу;
16. Айлана чɵйрɵнү кɵрктɵндүрүү максатында кɵп жылдык дарактарды кɵчɵлɵргɵ 
отургузуу;

4. Калктын аярлуу катмарлары менен жана алардын ɵкмɵттүк эмес уюмдары 
менен турукту түрдɵ иш алып баруу;

10. Мамлекеттик тармактар менен катар эле жеке ишкерлер тарабынан инвесиция 
тартууга кɵмɵк кɵрсɵтүү;
11. Ден-соолук, спорт программаларын кабыл алуу жана ɵнүктүрүү;

3. Айыл жеринде чакан кайрадан иштеп чыгуу ишканаларын, чакан цехтерди ачуу;

1. Айылдардагы, райондордогу, шаарлардагы ички жолдордун акыбалын 
жакшыртуу, оңдоп түзɵɵ иштеринин сапаттуулугун аттыруу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ЖАЛАЛ-АБАД Ш., Ж. БАКИЕВ К., 16.

ТЕЛ.: 0779 252466, 0555 858426. 
ПОЧТА: SKEBEKBAEV@MAIL.RU 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Кулматов 
Эделбек 

Маматкулович

Туулган датасы: 25.08.1982

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Жергиликтүү деңгээлде: 

Таза суу маселесин чечүү 

Иш орундарын ачуу 

Республикалык деңгээлде: 

Пенсия, жөлөк пул, айлык маяналарды көтөрүү 

Чек ара маселелерин чечүү 

Тышкы карыздардан кутулууга көмөктөшүү 

Медицина тармагын реформалоо 

Дыйкандардын өндүргөн продукцияларын ортомчуларсыз, түз экспорттоого 

ыңгайлашкан механизмдерди киргизүү

Мигранттардын санын азайтуу 

Чек арага жакын жайгашкан айылдардын статусун чечүү 

Мектептерге ыйман сабагын киргизип, интернеттеги балдардын тарбиясына, 

психологиясына терс таасирин тийгизген баракчаларга чектөө коюу боюнча 

мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу

Өлкөгө тартылган инвестициялардын көлөмүн көбөйтүү 

Сугат суу маселесин чечүү 

Республикалык бюджетти көтөрүү, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу 

Элге пайдалуу, ыңгайлуу мыйзам долбоорлорун жазуу 

Билим берүү тармагын реформалоо 

Социалдык мекемелерди, ишканаларды куруу, эски социалдык объектилердин 

абалын жакшыртуу 

Эгин талааларынын түшүмдүүлүгүн арттырууга багытталган жаңы 

технологияларды киргизүү 

Джээнбеков
Жусупжан

Амражанович

Туулган датасы: 23.03.1956

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Пенсионер 

-Айылчарбасын (иновациялык) жаңылоо жолу менен 

мыйзамдык базасын түзүп, реформалоо!

-Жергиликтүү эл менен шаар калкынын социалдык жактан 
өнүктүрүү боюнча, талапкердин программасы.

-Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу системасын, мыйзамдуу 
базанын негизинде өнүктүрүү.

-Калктын аялуу катмарларынын маселелерин чечүү, 
социалдык жактан реалдуу коргоо (пенция, пособия ж.б.у.с.) 
аталган багыттагы талапкердин программалары сунуш 
кылынат…

ЖАЛАЛ-АБАД Ш., ТОКТОГУЛ К., №4 
ТЕЛ: (0550) 653-272, (0508) 310-768.

ПОЧТА: S.OROZALIEV@MAIL.RU

Эгембердиев
Омурбек

Калыбекович

Туулган датасы: 15.03.1964

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Пенсионер 

· Илимий жаңы технологияларды экономикага кийрүү;

· Өндүрүштү колдоо боюнча мыйзам долбоорлорун  демилгелөө  жана колдоого 
алуу; 
· Жүн, тери,эт жана сүт азыктарын кайра иштетүүчү чакан жана ири ишканаларды 
евростандарт тибинде куруу. 

· Айыл чарбасында жеке чарбаларды ирилиштерүү, кооперативдерге бириктирүү,  
жандандыруу менен экспорттун потенциалын көтөрүү, азык түлүктүк коопсуздукту 
камсыз кылуу,логистикалык центрлерди тузуу.
· Айыл жеринде ветеринария жана агрономиялык кызматтардын натыйжалуулугун 
арттыруу;

· Экологиялык коопсуздукка  коркунуч келтирбеген, кен байлыктарды казып алууда 
дуйнолук алдынкы технология менен иш алып баруунун жолдорун иштоо;

· Токой байлыктарын сактоо жана өнүктүрүү,тушумун иштетуучу ишканаларды 
куруу менен экономикадагы үлүшүн көбөйтүү;

· Айыл жергесинде жеңил өнөр жайын оркундотуш учун тигүү цехтерин ачууга 
мамлекеттин эсебинен колдоо көрсөтүү;

· Экологиялык таза продукцияларды ондуруу  жана экспорттоонун жолун ачуу. 

· Тоо кен байлыктарын  иштетүүдө  кыргызстандык ишкерлерге артыкчылык берүү 
жана мамлекеттик колдоо көрсөтүү;

· Аталган тармактагы кесип ээлерине,сыртта иштеп жургон эмгек 
мигранттарыбызга  ипотекалык насыя менен турак жай менен камсыз болуу 
маселесин чечилишин жеңилдетуу мыйзамын кабыл алуу. 
· Түндүк-Түштүк альтернативалуу жолунда жайгашкан калктуу аймактарда 
“Коопсуз район”, “коопсуз  жол” программасын кийрүү. Анын алкагында ички жана 
стратегиялык жолдорду  пайдаланууда калк үчүн коопсуздукту камсыз кылуу 
багытында  инфраструктураны жаңылоо (тротуар, жол чырак орнотуу,жол жээгине 
мал отпой турган тосмо ж.б);
· Элдик нарк-насил, улуттук менталитетке каршы келген  көрүнүштөрдүн 
жайылышына   жол бербөө;
· Эскилиги жеткен жана пайдалаууга жарамсыз болуп калган мектептерди, бала 
бакчаларды, фельдшердик-акушердик пункттарды, маданият үйлөрүн, спорт 
залдарын куруу жана капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүү жана жаңыларын 
курууну колго алуу; 

· Мал чарбачылык менен алектенгендерге жеңилдетилген пайыздык насыяларды 
узак мөөнөткө берүү жана сандан сапатка өтүү менен  мал жандыктарынын асыл 
тукумдуулугун арттыруу  маселесин  колго алуу.

СУЗАК РАЙОНУ, СУЗАК АЙЫЛЫ, МАДУМАР АТА К., 72.
ТЕЛ: 0776342727, 0222280982, 0777849448

ПОЧТА: EGEMBERDIEV1964@BK.RU

                                            “Акыйкат,тартип жана мыйзамдуулук үчүн элиме кызмат кылам”

Абдыбахапов 
Абдыманап 

Абдыбахапович

Туулган датасы: 02.08.1967

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

-Ишкердикке болгон мамлекеттик жөнгө салуу тутумун реформалап, натыйжада уруксат 
кагаздарын гана эмес, лицензия берүүчү жана көзөмөлдөөчү органдардын да санын кескин 
кыскартуу аркылуу бизнеске болгон ыңгайсыздыктарды жоюу жагын карап чыгуу шарт деп 
белгилейм; 

-Калктын социалдык абалын жакшыртуу максатында жакырларга жана майыптарга жөлөк 
пул, узак мөөнөттүү ипотекалык насыя бергизүү.

-Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмакты сактоо жана Өкмөттөгү кайталанма 
кызматтарды бириктирип, айрымдарын кыскартууну, жергиликтүү бийлик органдарына 
бюджеттик камсыздоо укугун берүү;
-Орусиядагы мекендештерге «миграциялык жеңилдиктерди», тагыраагы, миграциялык 
каттоо, эмгек келишимдерин түзүү жана аны расмий каттатуу  маселелеринде укутук жардам 
берүү.
-Орусия менен узак мөөнөттөгү кызматташууну камсыздоо керектигин, муну менен катар 
жалпы эле өнөктөш, коңшулаш өлкөлөр менен мамилени өнүктүрүү;
-Мамлекеттин эң негизги таянычы улуттук экономика экени белгиленип, колдо бар 
ресурстарды колдонуу, жеке ишкерлерге көмөк көрсөтүү, инвестициялык жана салык 
саясатын өзгөртүү, жумушсуздук менен күрөшүп, калктын социалдык абалына көңүл бөлүү, 
жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү, буга чейин жокко чыгарылган ардактуу пенсионерлерге 
бөлүнө турган мамлекеттик төлөмдү кайра калыбына келтирүү. Ошондой эле пенсиялык 
фондду кайрадан уюштуруу маселеси кароо.

-Билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагын реформалап, анын алкагында 
мугалимдер менен дарыгерлердин депутаттардан кем эмес маяна алуусуна жетиштирүүнү, 
жаш адистерге турак-жай, пайызы жок насыяларды берүүнү мерчемдейм;
-Жарандардын саламаттыгына кам көргөн толук кандуу саламаттыкты сактоо системасын 
түзүү жана кызматкерлерин татыктуу эмгек акы жана иштөө шарты менен камсыздоо, өзүн 
көрсөтүүсү үчүн жаштарга мүмкүнчүлүк берип, аларды бийликтин жана башкаруу 
тармагынын бардык бутактарына сүрөө, Кыргызстандын көп улуттуу элинин салт-
санааларын чагылдырган маданий, чыгармачыл жашоо тармагына колдоо көрсөтүү, диний 
сабаттуулукту калыптандыруу маселелери боюнча да атайын пункттар киргизилет.
-Аймактардын өзгөчөлүгүнө, шартына ылайык ар кайсы тармактан өнүктүрүүнү көздөйм. 
Мисалы, Жалал-Абад облусунда гидроэнергетиканы өнүктүрүп, энергияны көп талап кылган 
өндүрүштүк кластерлерди түзүү жана энергетикалык долбоорлорду адистештирүү.
-Билим берүү системасын жакшыртууну максатында мамлекеттик бюджетти натыйжалуу 
пайдалануу менен мугалимдердин кесиптик квалификациясын жогорулатуучу иштерди 
жүргүзөрүн белгилейт. ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн жумушка орноштуруу, адистерди 
ротациялоо, алардын маянасын көтөрүү зарыл. Мугалимдерди борборлоштурулган 
мамлекеттик экзамендердин жыйынтыгы боюнча окуучулардын ийгилиги үчүн сыйлоо, жакыр 
үй-бүлөлөргө мектеп тамагы жана мамлекеттик субсидиялар менен жардам берүү, 
ЖОЖдордо билим берүүнү реформалоо, бюджеттик орундарга ЖОЖдорго каттоонун 
борборлоштурулган системасын киргизүү оң натыйжа берет.
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