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№36 ЫСЫК-КЁЛ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Тукунов 
Акжолтой 

Шакирбекович

Туулган датасы: 29.03.1981

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

6.   Сапатсыз салынган жолдордуу оңдоп түзөө Кыргызстан боюнча

8.   Кыргызстанды дүйнөдөгүү эң биринчи өнүккөн мамлекет кылам
7.   Башка депуттардын кнопкасын баспайм.

1.   Кыргызстанды өнүгүү жолдору
2.   ГСМди арзандатуу
3.   Мыйзамсыз парковкаларды жою
4.   Электроэнергияны арзандатуу
5.   Вега комианиясын мыйзамсыз айып пулдарын жокко чыгаруу

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Мамытова 
Назгуль 

Туратбековна

Туулган датасы: 30.03.1985

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
"Ачык саясат плюс" гезити, башкы редактор

Менин приоритеттүү максатым:
– Жарандарыбыздын бакубат жашоосун камсыздоочу мыйзамдардын 
аткарылышын көзөмөлдөө...

-Демократиянын баалуулуктарын сактоо жана сөз эркиндигин коргоо.
– Бюджеттик каражаттардын ачык-айкын, жеткиликтүү жана рационалдуу 
пайдаланууну камсыздоо.

– Ысык-Көл биосфералык аймагын коргоо жана туризимди өнүктүрүү. Атайын 
программа иштеп чыгуу.
-Ысык-Көдүн жээгиндеги эс алуучу жайларды, ден соолукту чыңдоочу 
борборлорду чет өлкөнүн жарандарына берүүгө тыюу салуучу жоболорду 
иштеп чыгуу. Бул боюнча мыйзам долбоорун даярдоо.
-Ысык-Көл областындагы мыйзамсыз, коррупциялык жол менен берилип 
кеткен жер тилкелерин кайрадан инвентаризация жасап, мамлекетке 
кайтаруу. 

– Таза суу маселесине байланыштуу көйгөйлөрдү жакынкы жылдары 
өкмөттүк программанын алкагында толук кандуу чечүүнү колго алуу.

-Карапайым элдин укугун коргоо жана адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту 
орнотуу.

- Жеке менчикке кол тийбестик жана ага мамлекеттин кепилдиги.
– Кадр саясатында билимдүү жаштарга басым жасоо менен конкурс аркылуу 
ишке алуу механизмин жолго коюу... 
– “Сапаттуу билим берүү жана сапаттуу кадр” программасын ишке ашыруу...

Тилегим – кыргыз элине жана кыргызстандыктарга кызмат кылуу!
- Адам укугун сактоо жана коргоо.
- Сөз эркиндигин коргоо жана өнүктүрүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Хасанов
Канат

Зерликович

Туулган датасы: 10.08.1970

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Ден соолугу чыц адамдар - чьщ экономика учун негиз. Элдердин 
бакубаттуулугун жана ден соолугун жакшыртуунун жетишилген 
ийгиликтерине карабастан, саламаттык сактоо чейресуне жеткиликтуулуктун 
тецсиздиги мурдагыдай эле сакталууда.

Бардык адамдардын ден соолугун камсыздоо учун кеп кучту талап кылат, 
бирок пайда чыгымдардан ашып тушет. Тумоого, епкенун сезгенишине жана 
башка ооруларды алдын алууга каршы эмдеену кецейтууге кеткен миллиард 
доллар жылына миллиондогон балдардын емурун сактап калат.

Жакырчылык - бул туруктуу негизде жашоого каражаттарды камсыздоо учун 
ресурстардын жана кирешелердин жетишсиздиги. Жакырчылыктын кептеген 
турлеру бар: ачкачылык, тамактын жетишсиздиги, жумушсуздук, билим 
алууга жеткиликтуулуктун чектелуулугу, социалдык обочолонуу жана табигый 
кырсыктардан жана оорулардан жогорку денгээлдеги аярлуулугу, элдердин 
татыктуу жашоосуна мумкундук берген чечимдерди кабыл алууга 
мумкундуктун жоктугу.

2-Максат. Ачкачылыкты женуу, тамак-аш коопсуздугун камсыздоо, 
тамактанууну жакшыртуу жана айыл чарбасын туруктуу онугууго 
кемоктошуу.

З-Максат. Дени сак жашоо мунозу камсыздоо жана бардык курактагы ар 
бир адамдын бакубаттуулугу учун комектошуу.

1-Максат. Жакырчылыктын бардык турун биргеликте жоюу.

700 млн. ашуун адам азыркыга чейин абдан жакырчылыкта жашашат. Бирок 
енуккен дуйнеде дагы 30 млн.балдар жакырчылыктын акыркы чегинде 
жашашат. Бул болсо бул элдер бир кунде 1,90 АКШ доллардан аз суммага 
гана ала тургандыгын билдирет, 2015-жылдан тартып бул чек боюнча ете 
жакырчылык аныкталган.
Дуйнеде жакырчылыкты жоюу мумкун эмес. Экономист Джефри Сакс 
«Жакырчылыктын аягы» китебинде эсептеген, жакынкы 20 жылда бут дуйне 
боюнча жакырчылыкты жоюу боюнча аракеттердин жалпы наркы болжол 
менен 175 млрд АКШ долларынтузет, булдуйненун абдан бай елкелерунун 
жалпы кирешесинин 0,7% тузет.

Табигый кырсыктар, тушумдун аз болушу, согуштар жана ресурстарды 
сарамжалдуу эмес пайдалануу дуйне боюнча тамактын жетишсиздигинин 
себеби. Ачка болгон адамдар жумушка болгон жендемдуулугун жоготот, 
оорулар учун аярлуу болот, кеп акча табуу мумкундугу болбойт жана езунун 
жашоо шартын жакшырта албайт. 2030 жылга чейин ачкачылыкты жоюу учун 
шаардын жана айылдын райондоруна инвестициялар талап кылынат жана аз 
камсыз болгон уй булелерге тамак аш продуктуларына жеткиликтуу кылуу 
жана алардын жашоо шартын жакшыртуу учун социалдык коргоо талап 
кылынат.

Жыл сайын 6 млн . бала 5 жашка жетпей каза болот, жана енугуп келе жаткан 
региондордун аялдарынын жарымысы гана зарыл болгон медициналык 
жардамга жеткиликтуулукке ээ.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Мамбеталиева
Анара 

Хамзаевна

Туулган датасы: 30.01.1983

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Ал үчүн ант бергем, берген антымды аткарууга милдеттенем!

Башкы максатым: элге ак ниет кызмат кылуу!!!

Жеке кызыкчылык үчүн бийликке ээлик кылуу. Элине кылган чыккыпчылык 
болуп эсептелет.
Андыктан менин мекениме болгон сүйүүм жана кызматым, баардык 
кызыкчылыктан алдыда турат!

Бийлик элдики! Анын курамын эл тандайт!

А) мамлекет тарабынан коррупцияга каршы системалуу долбоор түзүү. Аны 
ишке ашырууда бир адам менен эмес, коррупция схемасына катыштыгы бар 
топко атайын иликтөөнүн негизинде чара көрүү;
Б)коррупциянын кесепетинен келтирилген чыгымдар толугу менен 
мамлекеттин казынасына кайтарылуусу камсыздоо;

Мыйзам жазып кабыл алууда элдин ой-пикирип угуп. Социалдык сурамжылоо 
жүргүзүп андан кийин гана мыйзамды кабыл алуу керек: м.а.х

В) келтирилген чыгымдын көлөмүнө жараша жазаларды корүү үчүн мыйзамга 
толуктоолорду киргизүү. (мулкун конфискациялоо, мамлекеттик кызматка 
өзүн жана жакындарын келтирбөө үчүн атайын кара тизмеге алуу. Оор 
жумуштарга белгилүү мөөнөттөргө тартуу.ж.б)

1. Кыргызстандагы коррупция системасына атайын көп жылдык стратегия 
түзүү:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Имеров
Мирбек

Жаңыбаевич

Туулган датасы: 25.11.1989

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши-мыйзам чыгаруучу бийлик 
органы. Быйыл жаңы Конституцияны кабыл алгандан баштап Кыргыз 
Республикасын ар бир жараны шайлануга шарт түзүлдү. Буга чейин мыйзам 
партия системасы менен шайлоо жүргүзгөндө, жарандар башка бирөнү 
шайлоого гана укугу бар болчу Конституциялык шайлануу укугу аткарылбай 
келген. Депутат болом десе саясий партияга мүчөлүккө өткөндө гана 
шайлоонуу укугу аткарылчу.

-жеке адамды, менчикти, турак-жайды коргогон;

-кызмат авто уунасын күндө колдонуу болбошу керек (командировкага чыккан 
учурдан тышкары). Бул бюджетти бир топко кыскартат, мисалы күйүүчү майга 
болгон жана башка чыгымдарды;
-депутат кызмат турак-жайын колдонбошу керек;

-коомдук тартипти, мамлекеттин ички жана тышкы коопсуздугун коргой алган 
мыйзамдарга муктаж.

-Жогорку Кеңештин депутаты Кыргыз элине иштеген кызмат адамы болсо 
анда анын бир айлык маянасы 30 миң сомдон ашпасы керек;

-пландаштырылган мыйзамдарды жазуу негизги жумуш болуш керек;

Азырку учурда элибизге эң биринчи жана манилүү экономиканы өнүктүргөн:

-шайлоочулардын депутатка болгон бардык кайрылуусу (арызы же 
даттануусу) мен тарабынан шайлоочулар жашаган жерден маселе чечү 
тараптар менен оперативтүү чечилет;
-Ысык-Көл шайлоо округунунун ар бир айыл өкмотундө бекитилген график 
менен шайлоочуларды кабыл алып маселелерин мыйзам чегинде чечим 
берем. 

Урматуу шайлоочулар мен депутаттыка кандидат катары төмөнкү 
масалелерди чечүүгө саламымды кошом:

Азыр Жогорку Кеңештин депутаты ким болоорун ар бир шайлоочунун чечими 
менен ишке ашырылат. Мен алган билим боюнча юристмин жана бул кесипте 
10 жылдан ашык иштеп кележатам.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ТЕЛ.: 0559 33 33 05
САЙТЫ ЖЕ ПОЧТАСЫ: MIRBA007@MAIL.RU

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Аджибаева
Жаңыл

Бейшеновна

Туулган датасы: 24.02.1964

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

· Биздин максат нөлдөн пайдага. Ысык-Көл облусунда өндүрүштү 
өнүктүрүүнүн биздин методун колдонгон мини-ишканаларга салыктык 
стимулдаштыруу механизмин киргизүү. Нарын, Ысык-Көл жана Чүй 
облустарынын кесилишинде, Балыкчы шаарында экономикалык потенциалы 
жогору шаардагыдай эле Эркин экономикалык аймак (ЭЭА) ачылсын.

Программанын негизги темасы – үй-бүлө. Жумуш орундарын түзүү жана 
миграцияга каршы күрөшүү аркылуу үй-бүлөнүн бакубаттуулугун 
жогорулатуу.

· Ысык-Көл облусунун ар бир калктуу конушунда физикалык күчтү талап 
кылбаган өндүрүштүн жаңы технологияларын өнүктүрүү шартында 
адистерди даярдоо боюнча көчмө окуу борборлорун уюштуруу.
· Экономикалык потенциалга жана анализге жараша ар бир жерде акылдуу 
ишканаларды түзүү. (кургатылган мөмө-жемиштерди өндүрүү боюнча, ири 
мүйүздүү жана майда мүйүздүү малдын жүнүн кайра иштетүү боюнча, жемиш 
жана жемиш консерваларын өндүрүү боюнча - джем, эт жана сүт азыктарын 
өндүрүү боюнча чакан цехтер).
· Вакуумдук таңгакталган товарларды - алманы, балды, балыкты, 
кургатылганды киргизүү.
· Мөмө-жемиш питомниктерин уюштуруу (карагат көчөттөрү, алма, өрүк).

1. Билим берүү жана иш менен камсыз кылуу:

· Акылдуу ишканалар үчүн долбоорлоо институттарын түзүү, анын негизги 
милдети долбоорлорду уюштуруу, инвесторлорду тартуу – smart - ишкана 
программаларын уюштуруу үчүн бардык шарттарды түзүү жана ишке ашыруу.
2. Smart - экономика: 

· Мини ишканалардан ири ишканаларга этап-этабы менен өтүүнү ишке 
ашыруу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

БАЛЫКЧЫ Ш., АМАНБАЕВА 115
ТЕЛ.: 0700 701 108

ПОЧТА: AISANATALM@GMAIL.COM

“Бактылуу үй-бүлө – бактылуу коом.”

ТЕЛ.: 0999 799 999 ТЕЛ.: 0703 777 735, 0777 555 823 ТЕЛ.: 0558 88 88 87 ТЕЛ.: 0500 300 183

Түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашайбыз!

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Орозбаев 
Таалайбек 
Айтбаевич

Туулган датасы: 15.07.1982

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
"Энтерстрой" ЖЧК, генеральный директор

2.4. Балага өзү каалаган окуу предметин тандоо укугун 9-класстан баштап 
берүү;

2.2. Ыйман сабагын 5-класстан баштап милдеттүү түрдө кайрадан мектеп 
программасына киргизүү;

2.5. Окуу процессинде активдүү жарандардын иш тажрыйбасы менен 
бөлүшүүгө үндөө;

4.1. Жол коопсуздугун өнүктүрүү; 
4.2. Мамлекеттик стационардык ремонттоо пунктарын бардык шарттары 
менен ачуу;

3.2. Дотациядан чыгуу, өзүн-өзү камсыз кылуу.

5. Газдаштыруу.

4. Транспортту өнүктүрүү.

3. Райондордун, айыл өкмөтүнүн финансылык акыбалын жакшыртуу.

2.1. Мектепке чейинки билим алууга баардык жарандарга тең укуктуулукту 
түзүү, үй бүлөлүк шартка карабастан;

2.6. Мектептин билим берүү программасында балага баштапкы кесип берүү 
(9-11 класстардын базасында);

5.1. Газдаштыруу долбоорун эртелетүү, тоскоолдуктарды чечүү жана 
ошондой эле тиешелүү мыйзамдарды, толуктоолорду иштеп чыгуу.

2.3. Күнүмдүк алган предметтик сабактарды жашоо практикасы менен 
айкалыштыруу;

2.7. Жаш өспүрүмдөрдүн укугун коргоодо биринчи ирээт пробация 
(реабилитациялоо) системасын милдеттүү түрдө колдонуу, үй-бүлөлүк 
шартына карабастан.

3.1. Айыл өкмөттөрүнун базасында муниципалдык чарбаларды түзүү, мал 
чарбачылыгын, багбанчылыкты жана тегирмендерди жаңы заманбап 
техникаларын колдонуу менен ишке киргизүү;

4.3. Электротранспортко тиешелүү инфраструктураны өнүктүрүү.

1. Үй-бүлөө институтун сактап калуу.
1.1. Ажырашуу мөөнөтүн 3 жылдан 5 жылга чейин узартуу жана 
реабилитациялоо институтун ачуу;
1.2. Ажырашкандан кийин ата-эненин жоопкерчилигин тең укукта көбөйтүү 
(18 жашка чейин);
1.3. Ажырашкандан кийин баланын тарбиясында ата-энени бирдей 
милдеттендирүү (баланы тарбиялоодо убакыт саатты мыйзам чегинде 
бирдей бөлүштүрүү) жана материалдык камсыздоого ата-эне бирдей 
милдеттүү (18 жашка чейин);
1.4. Люстрация, жаңылануунун эң негизги критерии үй-булөгө, балага болгон 
жоопкерчилик. Жетектөөчү кызматкерлерди тандоодо эң негизги 
талаптардын бири болуп үй-бүлөнүн туруктуулугу каралсын. Үй-бүлөсүн 
ойлогон жетекчи калың элдин көйгөйүн жана жоопкерчилигин тарта алат. 
2. Балага билим берүү кадамдарын жакшыртууга мүмкүнчүлүктөрүн 
түзүп берүү.
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-Этап менен балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык колдоо 
көрсөтүү системасын кеңейтүү;

-Мектеп жана колледж бүтүрүүчүлөрү үчүн күндүзгү бекер жогорку билимге 
бирдей жана адилеттүү жетүүнү камсыз кылуу, ЖОЖдордо, биринчи кезекте 
региондук бюджеттик орундардын санын кеңейтүү.

-Балдардын спорттук же маданий мелдештерге катышуусу боюнча колдоо 
системасын киргизүү, анын ичинде жол кирени жана жатакананы төлөө, 
ошону менен кошумча турдө үй -бүлөгө жардам берүү, анын чыгымдарын 
азайтуу, ар бир балага мүнөздүү болгон таланттарды ачуу мүмкүнчүлүгүн 
кеңейтүү;

-Мугалимдерди маанисиз бюрократиялык отчетторун токтотуп, билим 
сапатын жакшыртууга жана мектеп окуучуларынын коопсуздугун 
камсыздоого иш жүзүндө кызмат кылууну күчөтүү;

-Айылдык медицинага өзгөчө көңүл буруу. Даректүү окутуу программаларын, 
региондук жана муниципалдык деңгээлде стимулдаштыруу системасын 
өнүктүрүү, турак жайдын жана транспорттун деңгээлин жогорулатуу аркылуу 
медициналык адистерди айыл жерлерине тартуу боюнча атайын 
программаларын ишке ашырууну улантуу жана кабыл алынган социалдык 
кепилдиктердин пакеттерин медайымдарга жеткирүү;

-Жарандардын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн эң маанилүү 
иштерди аткарган баардык бюджеттик секторлордун адистеринин эмгек 
акысын акырындык менен жогорулатууну камсыз кылуу;

-Жогорку окуу жайларынып бүтүрүүчүлөрүнө айылдарга жана кичи 
шаарларга иштөө үчүн социалдык колдоо программаларын ишке ашыруу;

-Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн мектепке чейинки билим берүүнүн 
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу;

-Жетим балдарды жана ата-энесинен кароосуз калган балдарды көз 
карандысыз жашоого адаптациялоо программасын иштеп чыгуу, аларды 
андан ары колдоо жана колдоо механизмдерин камсыз кылуу,

-Билим берүү мекемелерин өнүктүрүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгууга 
жана ишке ашырууга мугалимдердин, мектеп окуучуларынын жана ата -
энелердин катышуусун колдоо;

-Мектепте,   көчөдө,   каникулда,   транспортто,   маалымат   мейкиндигинде 
балдардын коопсуздугун камсыздоо боюнча стратегия кабыл алуу;
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Мен Кыргыз Республикасьшын жараны катары үч нерсенин өнүгүшүнө 
макулмун:

Мен Кыргыз Республикасынын жараны катары үч нерсенин жоюлушуна 
макулмун:

-Коомдогу гумандуулук процесстерге;

- Бюрократия жана коррупция;
- Социалдык теңсиздик;

-Жеке менчиктин ыйыктыгы жана ишкердик демилгени коргоого; 
-Сөз эркиндигине, ой жүгүртүү эркиндигине.

-     Өнөкөт ооруга чалдыккан (гипертония, богок, кант диабети, бөйрөк 
оорулары) жарандарга медициналык кызмат көрсөтүүнү  күчөтүү жана 
медициналык кызмат көрсөтүүнүнү, дары-дармектердин баасын аныктоодогу 
ачыктыкты жана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу. Фармкомпаниялардын 
жоопкерчилигин күчөтүү.

 - Сырттан окуп бүтүргөн предметтик мугалимдердин квалификасиясын дыкат 
текшерүүнү мамлекеттик органдар аркылуу ишке ашыруу.

Эң башкы байлык бул Эл! Элет өнүксө-Эл өнүгөт! Эң баштапкы максатым» 
Ысык-Көл районундагы калк менен кандай кырдаал болбосун бирге болуу, 
пикирлешүү» кандайдыр бир чечимдерди бирге кабыл аяуу. Айыл, шаар 
турмушунун бардык чөйрөсүнө кам керуу, ага салым кошуу менян атуулдук 
милдетим дед эсептейм. Андыктан төмөнкү багыттар боюнча иштиктүү 
программаны сунуш кылам:

- Билим берүү жана маданият тармагында, жаш жеткинчектердин 
мамлекеттик жана жеке менчик билиим берүү мекемелеринде билим алууну 
тандоо эркиндигин,  чакан шаарларда жана айыл жергесинде 
жайылтылышында укуктук базаны карап чыгуу.

- Билим берүү жана илим-техникага байланышкан бизнес чөйрөсүн салыктан 
бошотуу.
- Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдарын мамлекеттик орто окуу 
жайларына жана жогорку окуу жайларына кирүүгө квота берилишине 
жетиштүү.
 - Муниципалдык, айылдык имарат жана курулуштарды рационалдуу, 
эффективдүү пайдалануу жана билим берүү, маданият, спорт мекемелерине 
артыкчылык катары бреүүнү сунуштоо.

- Экономика жана бизнестеги монополия.
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Аны ишке ашырууда кесипкөй жаш жетекчи менен жумушчу кадрларга, 
кесиптик адистерге басым жасоо жана аларга таянуу керек. Мен Ысык-Көл 
аймагына мамлекет жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары 
тарабынан бардык колдоолордун болушуна күч аракетимди жумшайм. Анын 
катарында:

Жаштар –  кайсы гана коомдо болбосун алдыңкы катарда. Жаштар гана 
өлкөнүн келечегин аныктайт.

 Мен активдүү, кызыктуу жана иш жүзүнө аша турган жаштардын демилгелүү 
чөйрөсүндөгү саясатты колдойм.
Мен жаш муундардын сапаттуу билим алуусуна, алдына максат койгон 
кесипкөй жаштардын мамлекеттик кызмат орундарда кызматтык жогорулоо 
жеткиликтүү болуусуна жана жаш үй-бүлөлөрдүн жумушка орношуу 
маселелеринде, ошондой эле аларды турак-жай менен камсыздоо боюнча 
мамлекет тарабынан кепилдиктин болушуна күч аракетимди жумшайм.
Ал эми жаштар тарабынан мекенине жан дили менен берилген мекенчилдик, 
сапаттуу кесипкөйлүүлүк, руханийлүүлүк жана ден соолугу сак болуусу талап 
кылынат. 

Мен жаш муундар үчүн. Биз жаштардын бакубат жашоосу үчүн бардык 
шарттарды жасашыбыз керек, алар кыйынчылык тартпастан үйлөрүн куруп, 
балдарын багуусу абзел! Биз жаштардын турмушун жакшы нукка 
өзгөртүшүбүз керек.

 Менин бул шайлоого Ысык-Көл шайлоо округунан талапкерлигимди 
койгондугум да кокусунан эмес. 2009-жылы “Ван Ту Тревел” туристтик 
агенттигин негиздеп, аны бүгүнкү күнгө чейин жетектеп келем. Бактуу-
Долонту айылында жарыкка келгем, андыктан бул аймактын көйгөйлөрүн да, 
мүмкүнчүлүктөрүн да жакшы билем.   

Менин артыкчылыктуу багытым “Жаштар менен биргеликте – бардыгы 
жаштар үчүн”.

Мен Ысык-Көл аймагы үчүн эки артыкчылыктуу багытты сунуштайм: 
Агроөнөржай комплекси менен туристтик секторду өнүктүрүү жана аймактык 
брендди түзүү.

Программаны иштеп чыгуу жана аны иш жүзүнө ашыруу, ошондой эле Ысык-
Көл аймагында эмгектин өзгөчөлүгүн эске алуу менен жаш кадрларды кайра 
даярдоо
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Шайлоо алдындагы программам: Биз ушул Элдин арасында аралашып жүрүп 
жүздөгөн адамдардын ар кандай кейиштүү тагдырларына күбө болуп, 
колумдан келген жардамымды берүүгө аракеттендим. Ошондон улам, менин 
программамдагы биринчи багыты бактылуу үй-бүлөөнүн пайдубалын 
бекемдөө, үй бүлөөнүн бузулушуна багытталган баардык басылмаларды, 
кино тасмаларды бөгөт коюп алып салуу менен ыймандуу үй-бүлөө түзүү 
идеалогиясын киргизүү, үй-бүлөө институтунун мыйзамдуулук негизин 
өркүндөтүү!

Тоолорго, айылдарга жана экологиялык терс таасири бар аймактарга жаш 
көчөттөрдүү отургузууну колго алып «Жашыл Кыргызстан» мамлеккетик 
программасын иштеп чыгуу жана аны иш жүзүнө ашыруу.
Эл аралык уюмдардын божомолунда келерки он жылдын ичинде иче турган 
таза суунун камдыгы кескин түрдө азайып, суунун тартыштык кесепети 
болуусу күтүлүүдө. Мекенибиз мөнгүлоргө бай, ошол байлыкты сактап калуу 
үчүн “Суу өмүр булагы” программасын иштеп чыгуу. Тоодон агып түшкөн 
сууларды сугат иштери үчүн үнөмдүү пайдалануу максатында ар бир агын 
суунун нугуна гидрокурулмаларды куруу, сугаттын жаңы ыкмаларын 
колдонуу.

Республикадагы баардык жер тилкелерин кайрадан инвентаризация жасоо, 
жер тилкесин максатсыз пайдалануу аракеттерди кескин турдө токтотуу, 
катуу чара колдонуу, багбанчылык биримдиги туралуу жаңы мыйзам иштеп 
чыгуу, жарандардын жалпы энергиясын ресурстарын тартыштыгы, тамак-аш 
коопсуздугу боюнча ыкчам жана келерки чараларды кабыл алуу.

Балаа бакча, билим берүү мекемелерин, бейтапкана жана спорт 
объектерилин салууга мамлекеттик бюджеттен каржылануусун көбөйтүү 
жана белгиленген каражаттын толук түрдө аткарылышын көзөмөлдөгө болгон 
иш-аракетимди жумшайм. Ошондой эле мамлекет тарабынан мугалим, 
медицина кызматкерлери, спорт тренерлеринин, кесепетеринин макамын 
жогорулатуу, эмгек акыларын көтөрүү жана социалдык жардам колдоо 
көрсөтүлүүсу абзель.

Айыл чарба кооперативдерин, асыл тукум, үрөн чарбаларын эффективдүү 
иштеши үчүн мамлекет тарабынан колдоо программаларын өркүндөтүү.
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Олкөнүн тургундары келечегин бирдей мүмкүнчүлүкто өз колдору менен 
курууга  шарт тузуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты улуттук масштабда 
ойлонууга милдеттүү. Депутаттын алгачкы милдети- ишке жарамдуу 
мыйзамдарды иштеп чыгуу учун калктын бардык катмарларынын турмушун 
билүүсү зарыл. Мен билем, көптөгөн тармактарда абал абдан оор: 
экономикалык кырдаал тез жана эффективдүү чараларды талап кылат, 
энергетика тармагында чечилбеген көйгөйлөр көп, айыл чарбасында баары 
жакшы болбой жатат, дүйнөлүк кризис жана пандемия экономиканын 
төмөндөшүнө алып келди. Мунун баары карапайым кыргызстандыктардын 
жашоо деңгээлине терс таасирин тийгизүүдө.

Мамлекеттик бийлик  аткаруу, сот жана мыйзам чыгаруу бутактарынан турат. 
Ар ким өз иши менен алектенип, башкаларга кийлигишпеши керек. 
Шайлоочуларыма ачык айтам, депутат бала бакчаларды, мектептерди өзү 
курбайт, ал тийиштуу мыйзамдарды иштеп чыгып жана аткарылышын камсыз 
кылат. Кабыл алынган мыйзамдар карама-каршылыгы жок, так, туруктуу 
болуп жана жыл сайын өзгөрбөшү керек. Калганын эл өзү жасайт. Эң 
негизгиси алардын тынчын албаш керек.

Дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет, депутат өз шайлоочуларынын 
ордуна иштебей, алардын кызыкчылыгы үчүн иштеши керек. Мамлекеттин 
жана ишкерлердин кызыкчылыктарын айкалыштырган мыйзамдарды иштеп 
чыгуу зарыл.

Баардыгына бирдей мумкунчулукторду тузуу-  менин шайлоо алдындагы 
саясий платформамдын негизи. Социалдык обьектилерди, жолдорду, кичи 
ГЭСтерди куруу маселелери озубуздун шайлоочуларыбыздын 
кызыкчылыгында жасалса да, депутаттын негизги милдети – мамлекеттин 
кызыкчылыгына туура келген мыйзамдарды кабыл алуу.
Ысык-Көл облусундагы шайлоочуларымдын кызыкчылыктары мен учун 
приоритеттуу болот. Акыркы жылдардагы жагдайлардан улам туризм 
жаатындагы абалды туруктуу деп айтыш кыйын. Туризм тармагы киреше 
алып келип жатса да мурункудай туристтик агым жок. Ошондуктан ички 
туризмди онуктуруу, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерден келген 
коноктордун санын кобойтууго багытталган мыйзамдарды иштеп чыгуу 
зарыл. Айыл чарба ондуруучулорду колдоо максатында айыл чарба 
ондурумун кайра иштетуу жаатында шарттарды тузуу жана логистика 
маселелерин чечуу – учурдун талабы экенин шайлоочулар озулору айтып 
жатышат. 

 

Бир конкреттүү маселени чечип  баштоодон мурун, кандай мамлекетте 
жашагыбыз келеерин тушунуп, ошого жараша жалпы жоболорду 
аныкташыбыз керек. Башкача айтканда, тажрыйбалуу куруучу уйдун 
пайдубалын куруп баштаганга чейин, ал уйдун канча кабат, канча болмо 
болушун тактап алгандай, Жогорку Кенешке талапкер дагы шайлоочуларына 
мамлекеттин онугуу концепциясын сунушташ керек.  Адилеттуу мыйзамдар, 
ишкердикке шарт тузуу, ууру-кескилерди мыйзам чегинде жоопко тартуу – 
онугуу концепциясынын озогун тузот. Ошондо кана ишкерлер кирешесин 
жашыргандын ордуна салыктарды толук тологону пайдалуу болот.  Эн 
негизгиси, жаштардын социалдык жана кызматтык жактан осуусуно шарт 
тузулот. 
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