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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

ЖЕТЕКЧИ

Бишкек ш., Ибраимова к., 115а
Тел.: 0312 62 06 07, 0703 96 60 55 

Расмий сайты: http://emgek2021.kg/

Бишкек - өлкөнүн экономикасынын локомотиви 

- 200 чакырым тротуар курабыз. 100 чакырым веложолдорду 
салабыз. - Унаа  жүрбөгөн “Бишкек Арбаты” аттуу жөө 
адамдар үчүн көчө түзөбүз. - Ар бир кварталда эс алуу (Pocket 
Parks) зоналары пайда болот. - Парк жана сквер статусу 
менен бак-дарактуу аянттарды сактайбыз жана көбөйтөбүз. - 
Көлмөлөрдүү калыбына келтирип, колдонууга беребиз.

- Бюрократия жок! “Бирдиктүү терезе”. Элге ыңгайлуу болушу 
үчүн муниципиалдык кызматтарды санариптештиребиз. - 
Бюджеттик каражаттарды сарптоонун натыйжалуулугун 
камсыз кылабыз!

Коопсуздук жана тартип
- Борбор калаабыздын тургундарынын коопсуздугу баарынан 
жогору турат. Шаар боюнча 5000 видео байкоочу 
камераларды орнотобуз. - “Коопсуз көчө”, “Коопсуз район” 
жана “Коопсуз шаар” долбоорлору.  

- Биз он миңдеген жумуш орундарын түздүк. Жаңы жумуш 
орундарын түзүүнү улантабыз. - Жалпы муниципиалдык 
мүлктү эл үчүн иштетебиз.
Шаарды көрктөндүрүү. Өнүккөн инфраструктура – сергек 
жашоо образы!

Шаарды эффективдүү башкарабыз

Коомдук транспорт саясатын колго алабыз
-  Газ менен жүргөн ыңгайлуу автобустарды жана 
троллейбустарды лизинг жолу менен көбөйтөбүз. - Коомдук 
транспорт тармагына келген жеке инвестициянын агымын 
арттырабыз. - Экологияга зыян келтирбеген транспорттордун 
түрлөрү үчүн инфраструктураны түзөбүз.
Жаңы конуштарды өнүктүрөбүз
- Жаңы конуштар шаардын толук кандуу бир бөлүгү. Жаңы 
конуштарды өнүктүрүү программаларын аткарууну көзөмөлгө 
алабыз. - Ар бир конушка кенен эс алуучу аймактарды 
салабыз. - Жаңы конуштарга мектеп, бала бакча, жол, 
медициналык жана маданий объектилери сыяктуу негизги 
социалдык имараттардын курулушун ишке ашырабыз. - 
Жаңы конуштарды газдаштырып, суу түтүктөрүн жана 
канализация сыяктуу инженердик түйүндөрдү сапаттуу 
камсыздайбыз.
Социалдык Бишкек
- Социалдык жардамдарды алууну жеңилдетебиз. - 
Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыз 
к ы л ы п ,  а л а р г а  ы ң г а й л у у  ш а р т т а р д ы  т ү з ө б ү з . 
- Мектепке чейин жана мектепте татыктуу билим берүүнү 
камсыздайбыз.
Шаардын сырткы көрүнүшү
- Шаардын дизайны боюнча атайын эреже (бирдиктүү 
стандарттагы) кабыл алабыз. 
-Ландшафтык дизайнды иштеп чыгып, борбор калааны 
жашылдандырабыз.
Экологиялык коопсуздук

Маданият. Спорт. Туризм.

- Бишкектин абасы таза болушу керек. “Ышсыз Бишкек” 
программасын кабыл алабыз. - Жашыл экономика. 
Экологияга зыян келтирбей туруп шаардын өнүгүшүн 
камсыздайбыз. - Таштандыны сорттоо маданиятын 
киргизебиз.

- “Манас” айылы тарыхтын, маданияттын жана туризмдин эл 
аралык борбору болот. 
- Ат майданды Улуттук ат оюндары борборуна айлантабыз. 
- Экскурсиялык автобус турларын уюштурабыз.
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

Бишкек ш., Логвиненко к., 93 «А»
Тел.: 0550 43 22 27, 0556 05 22 50
Расмий сайты: www.onuguu.info

Абдыллабек уулу
Манас

Кыргызстан көз карандысыз сот тутуму бар, 

кесипкөй, мобилдүү армия жана өнүккөн 

транспорттук инфраструктуралуу агрардык-

өнөр жай республика статусун кайтарып алуусу 

зарыл.

"Өнүгүү-Прогресс" саясий партиясынын негизги 

максаты – бул, өнүккөн жарандык коому бар 

демократиялык, унитардык мамлекетти куруу. 

Бийликтин партиялуулугу анын идеологиялык 

тактыгын жаратат, тандоону түзүүгө жардам 

б е р е т ,  б и й л и к т и  т а р т и п к е  с а л ы п , 

жоопкерчиликтүү кылат.

Кыргызстан келечекте бүткүл Борбордук Азия 

чөлкөмү үчүн каржылык, туристтик жана 

т р а н з и т т и к  б о р б о р  б о л у п  с а н а л г а н , 

парламентаризми өнүккөн өлкө (2025-2035жж.). 

Партиянын программасында көрсөтүлгөн 

максаттарды жана милдеттерди натыйжалуу 

ишке ашыруу үчүн, “Өнүгүү-Прогресс” саясий 

партиясы бийлик вертикалынын бардык 

деңгээлдериндеги шайлоолорго катышат. 

Ал эми аткаруу бийлиги аркылуу партия 

шайлоочулар койгон багытты ишке ашырууга 

ниеттенет. 
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№1 ТАЛАПКЕР

Бишкек ш., Пушкина к., 70; 
Тел: 0880 13 02 25; 

Расмий сайты: turankg.com

2. Борбордун экологиялык кырдаалын жакшыртуу.

1.1.Бишкекти өнүктүрүү, инфратүзүмүн жакшыртуу боюнча 
комплекстүү иштерди камтыган «Биздин Бишкек 2021-2026» 
бирдиктүү стратегияны иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. 1.2. 
Шаардын балансында турган муниципалдык объектилерге 
аудит жүргүзүү. 1.3. Шаардык башкаруунун бирдиктүү 
системасын реформалоо жана түзүү. 1.4. Жеке жактарга, 
компанияларга жер тилкелерин берүү боюнча бардык 
келишимдерди кайра карап чыгуу.

1 . Ш а а р д ы н  и н ф р а т ү з ү м ү н  ө н ү к т ү р ү ү  ж а н а 
көрктөндүрүү.

3.1. Маршрут линияларын газ менен жүрүүчү автобустарга 
алмаштыруу, жылына 200 автобуска чейин. 3.2. Коомдук 
транспортту тейлөөчү муниципалдык МТК түзүү. 3.3. 
Маршруттук таксилердин санын 3000ден 1500ге чейин 
кыскартуу. 3.4. Маршруттук таксилерди борбордук 
линиялардан шаардын четине которуу.  3.5  Жеке 
компаниялардын лицензияларын жокко чыгаруу жана 
муниципалдык маршрут линияларын түзүү.

4. Жаңы конуштар менен турак жай массивдеринин 
көйгөйлөрүн чечүү.

3. Коомдук транспорт системасын реформалоо. 

5. Шаардын бюджетин эффективдүү пайдалануу үчүн 
айкын аудит системасын орнотуу.

2.1. Бак-дарактардын санын шаардыктар үчүн 21 м2 
өлчөмүндө көбөйтүү. 2.2. Шаардын ботаникалык багын 
мамлекеттик-жеке өнөктөштүк аркылуу реконструкциялоо 
жана ишке киргизүү. 2.3. Кыртыштын эрозиясын кыскартуу 
үчүн бир жылдык, көп жылдык өсүмдүктөрдү тигүү. 2.4. 
Таштандыларды утилизация кылууда жеке секторго 
көзөмөлдү күчөтүү.

5.1. Салыктык чегерүүлөр үчүн шаардык бирдиктүү онлайн 
б а з а н ы  т ү з ү ү .  5 . 2  Ш а а р д ы н  с а л ы к  к ы з м а т ы н 
реструктуризациялоо, кызматкерлердин санын кыскартуу. 
5.3 «Салык кызматынын кыдыруу көзөмөлү» практикасын 
толук жокко чыгаруу. 5.4 Шаардык бюджетти онлайн 
салыктык чегерүүлөр системасын түзүүнүн эсебинен 
көбөйтүү.

4.1  Талаш жер тилкелерин каттоодогу  көйгөйдү 
администрациялык принцип менен чечүүчү жумушчу топ 
түзүү. 4.2 Жаңы конуштардагы коммуникация көйгөйлөрүн 
(жарык, суу, газ) чечүү маселелерин персоналдаштыруу. 4.3 
Жаңы конуштарда соц.кызматтар боюнча долбоорлорду 
жүзөгө ашырууда бирдиктүү базаны жана ведомстволорго 
караштуу муниципалдык кызматтардын мобилдик топторун 
түзүү.
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№1 ТАЛАПКЕР

Бишкек ш., Московская к., 266
Тел.:  0704 26 27 97, 0701 102 552

Почта:    nash-narod@mail.ru
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№1 ТАЛАПКЕР

Бишкек ш., мкр.Джал-23, 28 д. 
Тел.:  0312 34 01 30 

Расмий сайты: zamandash.kg.

Биздин артыкчылыктуу багыттар төмөнкүлөр:

Бардык муниципалдык кызматтарды электрондук 
форматка өткөрөбүз. «Түндүк» системасынын 
муниципалдык органдарда жана ишканаларда толук 
түрдө иштешин камсыз кылабыз. «Акылдуу шаар» 
системасын жана анын компоненттери: «Коопсуз 
шаар», «Акылдуу короо» системаларынын толук ишке 
кирүүсүн камсыз кылабыз.

Шаардын өнүгүү потенциалы рационалдуу түрдө 
колдонулган эмес. 

«Балага сүйүнчүнүн» көлөмүн жогорулатууга, 
төрөлгөндөн баштап өмүр бою сапаттуу медициналык 
кызмат көрсөтүүнү камсыз кылууга, медицина 
кызматкерлеринин социалдык камсыздандыруу 
шарттарын жакшыртууга жана алардын иштери үчүн 
ыңгайлуу шарттарды түзүүгө аракет кылабыз. 
Саламаттыкты сактоо кызматкерлери үчүн социалдык 
турак-жайдын курулушун демилгелейбиз. Бир учурда 
үч эм же андан көп бала төрөлгөн үй-бүлөлөргө турак-
жай берүү демилгесин мыйзам түрүндө бекитебиз.
Окуучулар үчүн акысыз кошумча тил жана IT 
курстарын, муниципалдык мектепке чейинки даярдоо 
мекемелерине чет тилдерди окутууну киргизебиз. 
Шаардын ар бир районуна жаштар борборлорун 
ачабыз 
Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 
үчүн шаардыктардын социалдык карта долбоорун 
иштеп чыгууну демилгелейбиз. Акысыз негизде 
көрсөтүлгөн муниципалдык кызматтардын санын 
көбөйтөбүз .  Майып балдардын социалдык 
адаптациясын, майып балдары бар үй-бүлөлөрдү 
жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген ата-
энелерди колдоону уюштурабыз. 
Жогорку технологиялык ишканаларды ачууга жана 
өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү максатында технопарк 
түзөбүз. Жаңы ишкерлерге консультациялык 
кызматтар көрсөтүлө турган муниципалдык бизнес 
борборун ачабыз. 

 « З а м а н д а ш »  п а р т и я с ы  п р и н ц и п и а л д у у 
партиялардын бири катары берилген программаны 
толук ишке ашырууну көздөйт. Биздин программада 
реалдуу курч маселелер жана аларды чечүү жолдору 
чагылдырылган.

Борборубуз жашоочулары менен меймандарына 
ыңгайлуу жана бакубат   болуусу шарт! 

«Замандаш» партиясы - Иштин партиясы!
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№2 ТАЛАПКЕР
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№68 ТАЛАПКЕР

Бишкек ш., пр.Манас 162-46 
Тел.: 0312 44 00 00, 31 21 00

Булекбаев 
Эркин Касымович

Блок 7. Акылдуу энергия - альтернативдүү энергия 
булактарын өнүктүрүү - энергетикалык коопсуздукка жана 
борбордун туруктуулугуна жол.

Блок 5. Smart-урбанистика – Акылдуу шаар таануу – бул шаар 
мейкиндиктерин сапаттуу жакшыртуу, сейил бактар менен 
скверлердин санын көбөйтүү, шаарды мүмкүнчүлүгү чектелген 
а д а м д а рд ы н  м у к та ж д ы к та р ы н а  ы л а й ы к та ш т ы ру у, 
велосипедчендер үчүн инфраструктураны түзүү, экологиялык  
жактан таза транспорт киргизүү, шаарды ачык-айрым, туура 
пландаштыруу жана "жашыл" технологияларды колдонуу менен 
үйлөрдү куруу, жеткиликтүү социалдык кыймылсыз мүлк жана 
башкалар боюнча иштер. 

Блок 1. Smart(Акылдуу) – саясат  -  муниципалдык 
кызматтарды көрсөтүү тутумун өркүндөтүүнү, Bishkek Сitizen 
долбоорун ишке ашырууну,  анын ичинде шаардагы 
коопсуздукт у  контролдоонун  бардык  тармактарын 
санариптештирүүнү, ошондой эле, Бишкек шаар башчысын түз 
шайлоону илгерилетүүнү жана райондук акимчиликтерин 
жоюуну айкалыштырат.

Блок 4. Green public policy  - Жашыл мамлекеттик саясат - бул 
жарандык коомдук  институттарын чыңдоону жана 
муниципалдык бийликти жүзөгө ашырууда алардын ролун, 
жарандардын бардык катмарларын социалдык жактан коргоону 
(товардык социалдык карталар, жеткиликтүү кыймылсыз мүлк), 
психикалык өнүгүүсүнө зыян келтириши мүмкүн болгон  
маалыматтардан балдарды  коргоону камтыган кеңири блок.

Бишкек шаарынын келечеги: Бишкек - бул жашыл, жайлуу, 
атаандаштыкка жөндөмдүү, шаардыктардын кыялдары 
орундалган ,  ыңгайлуу  жана  жигердүү  жашоо үчүн 
технологиялык жактан жабдылган шаар. Кыргызстан 
Жашылдар партиясынын программасы борбор шаарды 
өнүктүрүүнүн эң маанилүү багыттарын аныктаган блоктордон 
турат. 

Блок 2 Smart(Акылдуу) - экономика "жашыл" (экологиялык 
жактан таза) экономикага өтүүнү, өндүрүштө жана толук 
өндүрүш циклда экологиялык таза технологияларды колдонгон 
ишканаларга салык жеңилдиктерин берүүнү, шаардык туризмди 
өнүктүрүүнү, көмүскө экономикага каршы күрөшүтү ж.б. камсыз 
кылат.
Блок 3. "Жашыл" билим берүү, билим берүү жана илим - бул 
жарандар үчүн жеткиликтүү билим берүү, инклюзивдик билим 
берүүнү өнүктүрүү, балдардын экологиялык аң-сезимин 
өстүрүү, практикага багытталган экологиялык таза ой 
жүгүртүүсүн өнүктүрүү, экологиялык таза жашоо образын, 
жеткиликтүү кошумча кечки билимди (жалпы билим берүү, 
музыка, көркөм искусство жана спорт мектептери, окуу 
сабактар, ийримдер, секциялар ж.б.) жайылтуу боюнча иштелип 
чыккан натыйжалуу маалымат саясаты.

Блок 6. Акылдуу- коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо - 
биринчи кезекте, бул таштандыларды бөлүп чыгарууну, 
ошондой эле аны кайра иштетүүнү киргизүү.

«Кыргызстан Жашылдар Партиясы" саясий партиясынын 
«Smart Bishkek 2021-2025» программасы борборду 2025-
жылга чейин өнүктүрүүнүн эң маанилүү максаттарын жана 
милдеттерин аныктайт. Программа Бишкек шаарын 
инфраструктурасы өнүккөн, жарандардын боорукердигине 
байланышкан уникалдуу, социалдык-маданий мүнөздөмөлөргө 
ээ, ошондой эле, шаардын бардык мууундары үчүн ар тараптуу 
жашоосуна ыңгайлуу көчөлөрү жана скверлери менен заманбап  
ишкердик борборуна айлантууга багытталган. 

Блок 8. Акылдуу саламаттыкты сактоо – мамлекеттик 
дарыканалардын тармагын өнүктүрүү, балдардын жана 
чоңдордун поликлиникалары ар кыл  болушу.
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Программанын алкагында шаардыктар 

шаардын жашоосуна түздөн-түз катышып, 

бүткүл маалыматты бир көз ирмемде таба 

алышат.

- Турак жай имараттарын жана ага жанаша 

жайгашкан жер тилкелерин пайдалануунун жана 

тейлөөнүн жаңы типтүү эрежелери;

-Жаңы интерактивдүү “акылдуу” аялдама;

“ЫНТЫМАК” САЯСИЙ ПАРТИЯСЫНЫН 

ШААРДЫК ДОЛБООРЛОРУ

-"Бишкек лайв" онлайн программасы: 

- Коомдук транспорт – сапаттуулук, негиздүү 

т а р и ф т е р ,  к ы з ы к ч ы л ы к т а р д ы н  т е ң 

салмактуулугу!

-Жашыл чатырлар–жаңы мүмкүнчүлүктөр!

-COVID-19. Биз жаңы чакырыктарга даярбыз!

- Бизнести өнүктүрүү - бул Бишкек шаарынын 

тиреги!

Жеткиликтүү  муниципалдык кызматтар 

жарандарды социалдык жактан коргоонун 

кепилдиги

-М униципалдык  менчик ти  натыйжалуу 

пайдалануу

- Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүн 

оптималдаштыруу жана БГКнын депутаттары, 

мэриянын кызматкерлери үчүн KPI киргизүү.

-Муниципалдык павильондор – жеткиликтүү 

баалар мүмкүнчүлүгү! ⠀

СӨЗДӨН ИШКЕ ӨТКӨН ЖАШТАР ПАРТИЯСЫ. 

1. ШААРДЫ ЧЕТ ЖАКАСЫЗ КЫЛАБЫЗ!

2. БИШКЕК ШААРЫНЫН ТУРГУНДАРЫН ЖӨЛӨК ПУЛДАР 
МЕНЕН КАМСЫЗДАЙБЫЗ!
Тургундарды колдоо шаар бийлигинин негизги саясаты 
болуусу зарыл. Биз жөлөк пулдарды көбөйтөбүз. 
3. ЖЕТКИЛИКТҮҮ, ЗАМАНБАП ЖАНА САПАТТУУ 
МЕДИЦИНА МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛАБЫЗ!
Шаар тургундарын жана жаңы конуштардын жашоочуларын 

Бишкектин четиндеги жаңы конуштар шаардын өнүгүү 
борборуна айланууга тийиш.

МОБИЛДИК МЕДИЦИНА ЛЫК ПУНКТТАР МЕНЕН 
КАМСЫЗДАЙБЫЗ. 

Биздин программа калаабыздагы жашоону жакшыртуу 
боюнча так кадамдардан турат. Аларды биргеликте ишке 
ашырабыз!

4. БАЛДАР ҮЧҮН ЖЕТКИЛИКТҮҮ ЖАНА ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ 
БИЛИМ АЛУУ ШАРТТАРЫН ТҮЗӨБҮЗ!

9. КООМДУК ТРАНСПОРТТУ ИРЕТКЕ КЕЛТИРЕБИЗ!

Билимдүү жаңы муунду тарбиялоо үчүн Бишкектеги билим 
берүү системасын түп тамыры менен өзгөртөбүз. 

8. BISHKEK HUB – КРЕАТИВДИК ЭКОНОМИКАЛЫК 
БОРБОР КУРУЛАТ! 

5. БИШКЕКТИН АРХИТЕКТУРАЛЫК КӨРҮНҮШҮН ИРЕТКЕ 
КЕЛТИРЕБИЗ!
Бишкек – биздин мекенибиздин борбору. Ал шаар 
тургундары үчүн кооз, ыңгайлуу жана заманбап, туристтер 
үчүн жагымдуу болуусу кажет. 

Бишкек шаарындагы муниципалдык жана социалдык кызмат 
көрсөтүүлөргө инновациялык ыкмаларды киргизебиз. 
7. БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ ТАШТАНДЫ КӨЙГӨЙҮН 
ЧЕЧИП, ҮЙЛӨРДҮ "АКЫЛДУУ" КЫЛАБЫЗ!

Инновация, маалымат технологияларына инвестиция 
тартып, ошондой эле жаштарды жана адамдык капиталды 
өнүктүрүүгө басым жасалат. 

Бишкектеги шаардык таштанды таштоочу жайдын 
маселесин чечүү зарыл. Таштандыларды чогултуу жана 
кайра иштетүү маданиятын киргизебиз.

«БИЗДИН ЭЛ - НАШ НАРОД» ПАРТИЯСЫ 
ҮЧҮН ДОБУШ БЕРИҢИЗДЕР!

6. КАГАЗ ТОЛТУРУУ  БАШАЛАМАНДЫГЫН ЖАНА 
БЮРОКРАТИЯЛЫК ТОСКООЛДУКТАРДЫ  ЖОЁБУЗ!

Дүйнөдөгү ири мегаполистердин тажрыйбасын колдонуп, 
ш а а р д ы н  т р а н с п о р т т у к  б а ш к а р у у  т у т у м у н 
модернизациялайбыз. 

Бишкек ш., Алтымышева к., 165 
Тел.: (0550) 408-808

Расмий сайты: www.yntymak2021.kg

 Алымбеков Максат 
Джумакадырович
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Бишкек ш., 7 апрель к., 4Б,                          
  Тел.: (774) 487 200

Расмий сайты: www.sdk.kg

Кадырбек 
Атамбаев

Эмне кылуу керек жана кантип жасоо керек, биз билебиз!

Шаар бюджети республикалык бюджет каржылоого 
милдеттүү болгон тармактарды каржылабашы керек. 
Муниципалдык менчикти пайдалануу менен муниипалдык-
жеке өнөктөштүк долбоорлорун киргизүү зарыл. Өнөр-жай 
зоналарын реновациялоо боюнча долбоорлорду ишке 
ашыруу. 
Шаардык инфраструктура чөйрөсүндө:

- Жаңы суулуу горизонтторду өздөштүрүү, суу жүгүртүү 
системасын ишке киргизип,  сууну үнөмдөө үчүн суу 
өлчөгүчтөрдү колдонууну сунуштайбыз.
Маданият, билим берүү жана социалдык коргоо 
чөйрөсүндө:

Шаарды башкаруу чөйрөсүндө:
 «Түз демократия». Шаардыктардын 5000 добушуна ээ 
болгон демилге Бишкек шаардык кеңешинин отурумунда 
сөзсүз карала турган эрежени киргизүү. Мэр эл тарабынан 
шайланышын сунуш кылабыз. Мэрияда, райондук 
администрацияларда, МТУларда кайталаган функцияларды 
кыскартуу, шаардын башкаруу системасында ашыкча 
звенолорду жоюу. 

- Шаар кварталдарына «Коопсуз короо» программасын 
сунуштайбыз.

Бишкекке «Өнүктүрүү бюджетин»  түзүү керек, ал төмөнку 
булактардан болот:

«Акылдуу шаар». «Коопсуз шаар» долбоору чет өлкөгө 
акчаларды чыгаруунун куралына айланып, коррупцияга 
батты. Биз өз IT-адистерибизди ишке тартып, коррупциясыз 
«Акылдуу шаар» долбоорун ишке киргизебиз.  

- Шаардык бюджеттин эсебинен мектеп окуучуларына 30га 
жакын шаардык музейлерге баруусуна шарт түзүү, Тарых 
музейин кирүүчүлөр үчүн ачуу.  

Шаардык бюджет чөйрөсүндө:

- Шаар абасынын булгануусун азайтуу үчүн: жеке менчик 
үйлөрдү газдаштыруу, турак жайды жана бизнес объекттерин 
жылытууда көмүрдү колдонууну азайтуу, экологиялык отун 
(газ) колдонулган коомдук транспортту пландуу түрдө сатып 
алуу, автомобиль кыймылын санариптик башкаруу 
системасын киргизүү. Шаарды жашылдандырууну көбөйтүү.
- Генпландын жана ПДПнын эрежелерине ылайык гана 
курулуш куруу. Жаңы жер астындагы өтмөктөрдү куруу.  
Таштандыны кайра иштетүүчү заводду куруу. 

- "Социалдык карта" киргизип, шаардагы пенсионерлер, ден 
соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, көп балалуу 
үй-бүлөлөр ж.б. аялуу катмар үчүн жеңилдиктерди берүү. 
- Оор кырдаалга кабылган аялдар үчүн кризистик борборду 
түзүү.
- Бишкекте жаштардын бизнес-инкубаторун түзүү, ал жаш 
ишкерлердин долбоорлорун колдоого алат. Жаштар менен 
иш алып баруучу уюмдарды (спорттук, маданий ж. б.) 
колдоого алуу.

Социал-демократтар бишкектиктердин жыргалчылыгы үчүн 
бүт энергиясын жана билимин жумшоого даяр!
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Бишкек ш., Панфилова к., 142, 
Тел: 550 03 36 13

– Борбордук бөлүктө транспорт агымын азайтуу. 
– Шаардын ондон бир аянтын парктар менен сейил 
бактар басат.
– Түтүнү жок көмүр брикет чыгарган завод.   

1. Бакча-шаар  атын кайтарабыз!

2. Бишкек – адам үчүн ыңгайлуу шаар!
- Өз билим берүү программасы.

– Электробустардын санын көбөйтүү.

- Шыктуу жана калктын аярлуу катмарларынын 
балдарына колдоо. 
- Жашаган жерине карабай социалдык кызматтарды 
жеткиликтүү кылуу.
- Жаштардын өз маданиятына (субкультура) колдоо 
көрсөтүү.

4. Бишкек – жарандар үчүн коопсуз шаар.
- “Коопсуз шаар” долбоору уланат. Жаңы конуштар эске 
алынат. 
- Муниципалдык милиция, түнкү кайгуул батальон, 
ыкчам топ.  

- Муниципалдык мүлктү, жерди ижарага берүү, сатуу 
онлайн жүргүзүү. 

- Жергиликтүү жамааттардын ролун күчөтүү.

3. Бишкек – жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шаар.
- Жол салууда тротуарлар менен веложолдорго 
артыкчылык.

- Жашыл экономика, инновацияга ыктаган стартаптарды 
колдоо. 
- Коммуналдык ресурстарга кошулуу үчүн баарына 
түшүнүктүү эрежелер. 

- Мамлекеттик жана муниципалдык имараттарда 
тосмолорго тыюу салуу.

- Борбордук бөлүк үчүн бирдиктүү архитектуралык көрк.

- Жыл сайын Жарандык бюджет басып чыгуу.

- Коомдук имараттардын дааратканалары баарына 
жеткиликтүү.

- Көз карандысыз финансы бөлүгү.
- Муниципалдык кызматтардын электрондук порталы.

5. Бишкек – инвестчилер үчүн жайлуу шаар. 

6. Бишкек – адилеттүү жана натыйжалуу бийликке 
жетишкен шаар. 

- Өз аймактарын өнүктүрүү боюнча долбоорлорду 
колдоо. 

- Таштанды, жарыктандыруу, коомдук транспорт 
аутсорсингге. 

Адилеттүүлүк, Үмүт, Өнүгүү!
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Калктын саламаттыгы, жаштардын татыктуу 
билим алуусу экономикалык өсүшкө түрткү 
берүүчү эң таасирдүү инструменттердин бири. 
Заманбап талаптарга жооп берген, сапаттуу 
жана бардыгы үчүн жеткиликтүү билим берүү 
системасын түзүү, медициналык камсыздоого 
жетишүү, шаардын бюджетинин түзүмүн, 
экономикалык-социалдык саясаттын негизинде 
т а к т а п  а й т к а н д а   п е н с и о н е рл е р д и н , 
мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жана аз 
камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн жашоо-турмушун 
жакшырт уу га  ба гытоо  биздин  не гиз ги 
милдеттердин бири. 

“Күч Биримдикте” социалдык саяий партиясы 
ѳлкѳбүздѳгү социалдык багытта иш алып барган 
саясий уюм. Ал эми партиянын катары 
демилгелүү  жаштар, тажрыйбалуу, кесипкөй 
инсандар, өз ишинин мыктылары-билимдүү 
адистерден  – жаратман жана бир пикирдеги 
санаалаштардан турат. 
Бизди  жашыбызга ,  улут у буз га ,  диний 
ишенимибизге жана тек-жайыбызга карабай - 
борбор калаабызды кантип ар бир жаран үчүн 
ыңгайлуу, коопсуз, заманбап гүлдөгөн калаага 
айландырабыз деген негизги максатыбыз 
бириктирди. Анткени, биздин партиянын 
талапкерлеринде саясий ишмердик жана ар 
кайсы тармактар боюнча,  мамлекеттик 
башкаруудан тарта жумуш орундарын түзүүгө 
чейинки иште зор тажрыйба бар. 
Биз, коопсуздукту, экономикалык, туруктуулукту 
камсыз кылууга, социалдык коргоого, адам 
укуктарын сыйлоого багытталган мыйзамдарды 
көтөрүп чыгууга жана биз башка өлкөлөр борбор 
калаабызга суктангандай ал эми жарандарыбыз 
б о р б о р у б у з  Б и ш к е к  ш а а р ы  м е н е н 
сыймыктангыдай шарт түзүүгө умтулабыз.

Биз бул багытта өлкөдөгү бардык конструктивдүү 
саясий күчтөр, жарандык коом жана демилгелүү 
жаштар иштешүүгө даярбыз! Анткени, «Күч 
Биримдикте» – бул өнүккөн заманбап Бишкек 
шаарын көргүсү келген ар бир жараныбыздын 
партиясы. 

Бишкек ш., Бейшеналиева к., 23/30
Тел.:  +996 (709) 059188

№6

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№1 ТАЛАПКЕР

ШААРДЫК ПЛАНДОО
2050-жылга чейин Бишкек шаарынын калкы болжол менен 2 
миллионго жетет деп болжолдонууда. Демек, шаар жок 
дегенде 2 эсе өсүшү керек. Чечүү жолу: Алгач Чүй облусунан 
Бишкек шаарына 500 гектар жерди трансформациялап, 
жаңы кичи райондорду куруу керек.
ТРАНСПОРТ МЕНЕН КАМСЫЗДОО
Учурдагы «Ыңгайлуу шарттар шаары» программасы жол 
инфраструктурасынан жүктү түшүрүү жана мурунку 
бөлүмдөрдө айтылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн төмөнкү 
чараларды карайт: 

- элүү жаңы троллейбус сатып алуу, кошумча үч троллейбус 
каттамын ачуу жана линияга күнүнө 140ка чейин троллейбус 
чыгаруу; 

ЭКОЛОГИЯ

- жол кыймылын башкаруунун автоматташтырылган тутумун 
киргизүү (коопсуз шаар).

- МЖӨ долбоорунун алкагында шаардын жолдорунун 
боюндагы 47 муниципалдык унаа токтоочу жайларда 
заманбап автоматташтырылган акы төлөнүүчү унаа токтотуу 
тутумун киргизүү; 

- көмүскө экономика субъекттеринин аракеттерин 
мыйзамдаштыруу;

- борбор калаанын коомдук транспортунда жол акысы үчүн 
нак эмес эсептешүүнүн электрондук тутумун киргизүү;

-  ишкерлерди колдоо үчүн муниципалдык каржы 
институттарын түзүү маселесин кароо;

- автобус паркын 350 жаңы автобус менен толуктоо, ошондой 
эле маршруткалардагы кичи автобустарды акырындык 
менен алмаштыруу;

- Бишкек шаарынын жанындагы калктуу конуштарды жана 
Бишкек шаарындагы жеке секторду газ менен камсыз кылуу 
деңгээлин жогорулатуу. Ошондой эле унааларды газ жагуучу 
кыймылдаткычтарга өткөрүү өтө маанилүү: автоунаалардын 
дээрлик 85%ы эксплуатациялык мөөнөтү 15 жылдан ашкан 
унаалар болгондуктан абадагы зыяндуу чыгындылардын 
эбегейсиз деңгээлинин себеби мына ушул эски автоунаалар. 
Ж а р ат ы л ы ш  газ ы н  п а й д а л а н у у га  т р а н с п о рт т у к 
каражаттарды которуу атмосферага зыяндуу заттардын 
бөлүнүшүн бир кыйла кыскартат: колдонулган газдарда 
коркунучтуу коргошун жок жана көмүр кычкыл газы бензин 
куюлган унаалардан чыккан газдарга караганда бир кыйла 
аз;

ЭКОНОМИКА

- шаар четиндеги жана резидент эмес коомдук транспорттун 
унаа токтоочу жайлары үчүн шаар четинде (чыгыш - батыш) 
эки заманбап автобекет уюштуруу; 

Партиянын программасында төмөнкү милдеттер коюлган:

- жергиликтүү бюджеттин ордун толтуруу максатында 
муниципалдык менчикти сарамжалдуу пайдалануу;
-  ш а а рд ы к  д е ң г э эл д е  и ш к е  а ш ы р ы л ы п  ж ат к а н 
и н в е с т и ц и я л ы к  д о л б о о рл о р г о  ж а н а  г р а н т т ы к 
инвестицияларды пайдаланууга үзгүлтүксүз мониторинг 
жүргүзүү.

Көйгөйлөрдү чечүү үчүн төмөнкүлөр ишке ашырылышы 
керек:

Ш а а р д ы  б а ш к а р у у г а  ж а р а н д а р д ы н  к а т ы ш у у с у, 
муниципалитеттин кызматкерлеринин жана органдарынын 
ишин баалоо, көйгөйлөрдү ыкчам чечүү.

Билим берүүнүн жана медицинанын стандарттарын белгилөө, 
муниципалдык-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү, аутсорсинг, 
мугалимдердин жана дарыгерлердин статусун жогорулатуу, 
шаардык ипотека тутумун киргизүү, ар бир мектепте билим 
сапатын жогорулатуу, “Бишкек -   бул маданий борбор Борбордук 
Азия ”жана“ Борбордук Азиянын спорт борбору ”.

9. Бишкекте азык-түлүк коопсуздугун жана тамактанууну 
камсыз кылуу

10. Турак жай аймактар - бул борбордун ажырагыс бөлүгү

Инклюзивдүү маданият жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 
үчүн шарттарды түзүү - шаардык инфраструктурадан баштап 
социалдык адаптацияга чейин.

1. Шаардык башкаруу тутуму "Столица" - ШААРДЫ ӨЗҮҢ 
БАШКАР.

4. "Идея, мүмкүнчүлүк жана ийгилик" Бишкек шаарынын 
инвестициялык концепциясы
"Столица" шаардык башкаруу тутуму Бишкек шаарынын 
инвестициялык долбоорлору боюнча бирдиктүү маалымат 
базасын түзөт - "Идея, Мүмкүнчүлүк жана Ийгилик", Европада 
жана алыскы чет өлкөлөрдө 100 долбоорду онлайн жайылтуу. 
5. Борбор Азиянын жашыл борбору

7. Бардыгына бирдей жашоо шарттары

Бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүндө баарына ачык 
мүмкүнчүлүк, ачык бюджет, сатып алуулардын ачык жол-
жоболору, чакан жана орто бизнеске салык жана салыктык эмес 
жеңилдиктер жана аларды көмүскө экономикадан чыгаруу.

8. Спорттун өнүгүшү калктын ден-соолугунун негизи

2. Жеткиликтүү жана ыңгайлуу коомдук транспорт

6.  Бишкек -  Борбордук Азиядагы билим берүү, 
саламаттыкты сактоо, маданият жана спорттун эталону

Жылуулук электр борборлорун газга өткөрүү, шаарды 
жашылдандыруу, үйлөрдү жылуулоонун жаңы технологиялары, 
альтернативдүү энергия булактарына өткөндө пайызсыз 
насыялар жана насыялар, автоунааны газга өткөрүүдө жана 
электромобилдерди сатып алууда, төмөнкү бөлүгүндө 4 кудукту 
ишке киргизүү. шаарды толугу менен сугаруу үчүн шаар, ошону 
менен БЧКдан төмөн нымдуулук маселесин чечүү

Коомдук транспортто жүрүүнүн акылга сыярлык тарифин 
эсептөөнүн тартиби, лицензиялоо жана атаандаштык 
талаптары, муниципалдык автоунаа паркын жаңыртуу, 
инвестицияларды тартуу, Бишкек шаарынын бюджетине 
киреше алып келүүчү инфраструктурасы бар ыңгайлуу жайлар.
3. Натыйжалуу жана сарамжалдуу шаар бюджети

Биздин милдетибиз - спортту ар бир адамга сиңирүү, баарына 
шарт түзүү, сергек жашоону каалагандар үчүн өзүн-өзү ишке 
ашырууга мүмкүнчүлүк жана мүмкүнчүлүк

"Столица 24" шаардык башкаруу тутумунда шаардын азык-
түлүк коопсуздугунун жана тамактануусунун ажырагыс тутумун 
түзүү.

бардык тармактарды камтыган, турак коомдун өнүгүү түшүнүк 
кабыл алуу - жакшыртуу, социалдык объектилер жана жумуш 
орундарын түзүү, долбоорлорду баштап.
11. Бишкектин спутник шаарлары
"Бишкек шаарынын спутниктик шаарлары" долбоорунун 
демилгеси көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө жол ачат: 
тыгындардан, жашоо-тиричиликти камсыздоо тутумдарынын 
тыгынынан, шаардын смогунан жана шаарды өнүктүрүүдөнУурдалган келечекти кайтарабыз!!!
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ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

САЯСИЙ ПАРТИЯНЫН ШАЙЛОО 
АЛДЫНДАГЫ ПРОГРАММАСЫНАН:

№1 ТАЛАПКЕР

Сурапбаев 
Таалайбек  Каримжанович

Жеке сектордо жана ЖЭБде негизги отун катары 
газды колдонууну, ар бир курулуштун

№1 көйгөй. Бишкектеги кара түтүн

аймагынын 50%ын жашылдандырууну, ошондой эле 
таштандыны кайра иштетүүчү заводду
куруу үчүн болгон күчтү сарптоону сунуштап жатабыз.

№2 көйгөй. Жол тыгындары
Биздин сунуш - газ жана электр менен жүргөн коомдук 
транспортко өтүү. Эки жыл ичинде
экологиялык 500 автобус линияга чыгат. Коомдук 
транспорт үчүн атайын жол тилкелерин
ажыратуу, көп кабаттуу муниципалдык унаа токтотуу 
жайларын куруу, Бишкектин
айланасында  магистралдарды к уруу  жана 
модернизациялоо - биз ишке ашырчу жумуштар.

№3 көйгөй. Бишкектин жаңы конуштары
Биз жаңы конуштарды ирилештирип, аларга 
микрорайон макамын берүүнү сунуштайбыз.

Биз чакан жана орто ишкердикти колдоо чараларын 
иштеп чыгууну, иш берүүчүлөрдү

Жаңы конуштар калаанын толук кандуу бир бөлүгүнө 
айланып, андагы тургундарга газ, суу,

«Биздин тандоо» жана «Жаңы Бишкек» санариптик 
инструменттери киргизилет. Булардын

программалардын санын көбөйтүүнү сунуштап 
жатабыз.

баары шаардыктардын өз телефону аркылуу эле 
Бишкекти башкарууга катышуусун

колдоону, квалификацияны жогорулатуу жана кайра 
окутуу боюнча жеткиликтүү

канализация, электр энергиясы жана жолдор 
жеткиликтүү болушу керек.

№4 көйгөй. Борборду өнүктүрүүгө жарандардын 
катышуусу төмөн
Активдүү жарандарды шаарды башкарууга тартуу 
үчүн бардык шарттарды түзүүнү

шарттайт.

№5 көйгөй. Жумушсуздук

сунуштайбыз. Бишкек мэринин алдында коомдук 
кеңеш түзүлөт, «Элдин көзөмөлүндө»,

2. Шаардын генералдык планын кайрадан карап, 
BISHKEK CITY долбоорун иштеп чыгып,

3. Бишкектин айланасындагы жаңы конуштарга газ 
түтүктөрүн жеткирүү. Жылуулукту

Таштандыларды иштеп чыгуучу завод куруу. Шаарды 
жашылдандырууну пландуу түрдө

4. Транспорттук түйүндөрдү куруу. “Коопсуз шаар” 
долбоорунун эффективдүүлүгүн

өтүп турат. Келечектеги чемпиондор тарбияланат.

уюштуруу. Майыптыгы бар адамдар үчүн шаар ичинде 
жеткиликтүү чөйрөнү түзүү.

1. Суу, канализация системаларын жаңылоо, 
санариптештирүү. Троллейбус, автобустарды
көбөйтүү.

Бишкек шаарына спутник болгон жаңы шаар куруу.

камсыз кылууну толугу менен газга өткөрүү кыш 
мезгилиндеги смогдон сактайт, аба тазарат.

уюштуруу.

кайрадан карап чыгып, жакшыртуу.
5. Шаардыктардын ынтымагын, биримдигин бекемдөө 
үчүн “Үлгүлүү көчө”, “Үлгүлүү үй”,
“Үлгүлүү район” деген сынактарды дайыма өткөрүп 
туруу.
6. Шаарда эл аралык талапка жооп берген спорт 
шаарчасынын куруу. Ал жерде мелдештер

7. Социалдык жактан аз камсыз болгон шаардыктар 
үчүн бекер азык-түлүк бурчтарын

8. Шаардык муниципалдык кызматтарды дээрлик 
бардыгын санариптештирүүгө жетишүү.
“Бишкек IT-технологиялар борбору” аянтчасын 
уюштуруу.
9. Жылына Бишкек шаардык жаштар бизнес-форумун 
өткөрүү. Жаштар арасындагы

билимин жогорулатуу.
10. Шаарда өзүн алып жүрүү маданиятына үндөө: 
тазалыкты сактоо, айланага аяр мамиле
жасоо.

и ш к е р д ү ү л ү к т ү  к о л д о о ,  с т а р т а п  б и з н е с 
долбоорлордун конкурстарын өткөрүп, жаштардын

«Ата-Журт Кыргызстан» партиясы – 
чыныгы күч! Биз менен бирге бол!
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“Бишкек – БИРИМДИКТИН, ӨНҮГҮҮНҮН жана 

МЫЙЗАМДУУЛУКТУН “шаары”
“Ишеним” партиясынын Бишкек шаарын өнүктүрүү 

боюнча программасы негизги 4 приоритеттен турат: 

1.3. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк. 

1 . 2 .  Ш а а р д ы к  б и з н е с - и н ф р а с т р у к т у р а н ы 

калыптандыруу. 

2.2. Мектеп жана мектепке чейинки мекемелерди 

колдоо. 

3.2. Шаардын коомдук жайларына камкордук. 

4.1. ЖЭБге мониторинг. 

4. Экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча 

приоритеттерибиз. 

4.5. Шаардын жашыл катмарын калыбына келтирүү. 

4.6. Таштанды ылгалоочу заводдун курулушу. 
4.7. Борбор калаанын экологиялык кодекси. 

“Ишеним” партиясы. Ишенимдүү 

кадамдар! Өнүккөн шаар! 

1.1.Административдик тоскоолдуктарды кыскартуу. 

3.4. Шаардын жол инфраструктурасы.

1.Шаардык экономиканы өнүктүрүү боюнча 

приоритеттерибиз. 

1.4. Шаардык экономиканын туруктуу өнүгүүсү. 

2.3. Жаш өспүрүмдөргө кам көрүү. 

3.1. Шаардык коммуналдык инфраструктураны 

өнүктүрүү. 

3.3. Шаардык коомдук транспорт. 

4.3. Шаардык транспортту экологиялык таза отунга 

которуу. 

2. Шаардын социалдык-маданий өнүгүүсү боюнча 

приоритеттерибиз. 

4.4. Жеке турак-жайларды жана жаңы конуштарды 

газдаштыруу. 

2 .1 .  С аламаттык ты сак тоо  объек тилерине 

жеткиликтүүлүк. 

4.2. Күйүүчү отун колдонгон объектилерге көзөмөл 

кылуу. 

3. Шаарды жакшыртуу боюнча приоритеттерибиз.

Бишкек ш, Манас пр., 12-а
Тел.: 0708 72 72 87
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      Үстүндө үйү же колунда иши же тапкан кирешеси 
жок  к арапайым к алкты к амсыздоо боюнча 
кризистерге каршы Бишкек шаардык келишим 
милдеттерин “Жаңы-Мезгил” саясий партиясы сунуш 
кылат.  Шайлоо программалары курулай деклорация 
б ол го н д у к та н  а л а рд ы н  к ө п ч ү л ү г ү  ат к а ру у  
кайдыгерлигинде  эле калып келди. Эми дал ушул 
аткаруу кайдыгерлигин жокко чыгуу учун “Жаңы-
Мезгил” партиясынын талапкерлери аталган 
кризистерге каршы жаңы милдеттерди кабыл 
алышты.
1. Кризистерге каршы ички жана тышкы ресурстардын 
мобилизациялары кепилденет.
2. Улуттук эталондор постаменти Ала Тоо аянтына 
курулуп кризистерге каршы тилектеш салымчылар 
алтын тамгалар менен жазылышат.
3. Муниципалдык мүлктөр жана менчиктер толук 
мобилизацияга коюлат.
4.     Жылуулук альтернативаларына жана 
изоляцияларына 60% арзандатуулар жана 7 жылдык 
төлөмдүк узартуулар кепилденмекчи. 
5 .   Ж а к ы р  ү й  б ү л ө л ө р  ү ч ү н  ж ы л у у л у к 
альтернативалары жана изоляциялары акысыз 
берилмекчи.
6.     Жылуулук альтернативалардын жана 
изоляциялардын өндүрүштөрү / операторлору ар бир 
ж а ң ы  к о н у ш т а  к а л ы п т а н ы п  ж е р г и л и к т ү ү 
энергокеректөөчүлөрдү тейлешмекчи.
7. Ар бир аймакта көп түрдүү инновациялык 
өндүрүштөр социалдык ажырагыс менчикте 
калыптандыруу талаптанат. Бул өндүрүштөрдүн 51% 
кем эмес үлүштөрү социалдык ажырагыс менчикте 
болмокчу. Дал ушул көп түрдүү инновациялык 
өндүрүштөр социалдык турак жай муктаждыктарын 
туруктуу камсыздамакчы.
8.  Борбор калабыздын жаңы Генералдык планы 
иштелип чыгып, кабыл алынышы зарыл.
9. Жаңы конуштарды Бишкек шаарына кошуп, кызыл 
китеби жок салынган менчик үйлөрдун  ээлерине 
юридикалык  документтерин тактоо.
10. “Яндекс” такси кызматына – ай сайын 500 сомдук 
патентти тышкы карыздын эсебине төлөө максатында 
милдеттуу түрдө  орнотуу.

12. Пандемия учурунда студенттердин окуусу үчүн 
контракттардын өлчөмүн 30%га кыскартуу.

11 .  Жол д о рд о н  м е н ч и к  “ ү ч  бу т т у у  в и д е о -
камераларды” алып салуу.

Бишкек ш., М.Гвардия к., 62, кабат-3, 1-каб.
Тел.: 0556 910 302
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7) УКУК ТАРТИБИ

5 ) И Ш - А РА К Е Т И Н  Ө Р К Ү Н Д Ө Т Ү Ү  Ү Ч Ү Н 
МУНИЦИПАЛДЫК  ОРГАНДАРЫНЫН Биздин 
максат -  бийликти калаа тургундарына 
жеткиликтүү жана оз кызыкчылыктарын ачык-
айкын, натыйжалуу  кылуу.

Борбордун экономикалык өнүктүрүүсунүн 
негизги милдети-экономикалык ресурстан  
инновациялык өсүшкө өтүү.

П а р т и я -   Б и ш к е к  ш а а р ы н а  ж а ң ы 
технологияларды киргизүү,  адамдардын 
коопсуздугун камсыз кылуу, аймактык -
борбордук процесстердин коомдук тартибин 
сактоо жана коопсуздугун камсыз кылуу.

4) ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК  социалдык- 
экономиканын эн негизги критериясы корсоткучу  
болуп айлана-чөйрөнүн сапаты, жашоо 
сапатынын маанилүү болууга тийиштуу.

8) ЖАШТАР САЯСАТЫ  Биздин негизги 
максатыбыз- Бишкекти өнүктүрүү ишине 
жаштарды катышууга тартуу.

3) АЗЫК-ТУУЛУК КООПСУЗДУГУ- калаабыздын 
социалдык-эконмикалык онугуусу сапаттуу 
жашоонун эн негизги критерияся болуп 
саналышы. 

1)КООМДУН СОЦИАЛДЫК ОНУГУУСУ-

6) ЖАРАНДЫК КООМ ЖАНА БИЙЛИК Партия 
мамлекеттик  муниципалдык деңгээлде 
жарандык демилгелерди өнүктүрүүнү колдойт.

2) ЭКОНОМИКАЛЫК ОНУГУУ-

Биздин  не гиз ги  милдеттерибиз  болуп 
төмөнкүлөр саналат: калаа тургундарынын 
билимге бирдей жетүүлорун камсыз кылуу,  
м а д а н и я т т ы н   ж а н а  ц и в и л и з а ц и я н ы н 
жетишк ендик терин  арылуу,  ар  к андай 
социалдык топтордун ортосунан олутту 
маданиятты ажыратуу.

Бишкек ш.,  Щербакова к., 43 
Тел.: 0775 74 75 76
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Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму (БДССУ): 
ден соолук – бул адам баласынын оорусунун жоктугу 
гана эмес, анын физикалык жактан да, социалдык 
жактан да, жан дүйнө жагынан да толук кандуу 
саламат болгон абалы. Социалдык саламаттык – 
адам баласынын жашоосунда анын олуттуу 
кызыкчылыктары менен байланышкан эң жогорку 
социалдык баалуулук. Биздин партия – бул “Адам 
адамга – дос, жолдош жана тууган” ураанын туу 
тутуу менен элге сүйүүну кайрып берүүнү каалаган 
элдин партиясы. Баардык нерсе эл үчүн – биз 
алардын кызматындабыз.
       Биздин тизмеде бай соодагер көпөстөр жок. 
Биздин кандидаттар Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинде жана анын аппаратында иштеген 
б а й  т а ж р ы й б а л у у  с о ц и а л д ы к  т а р м а к т ы н 
кызматкерлери, даарыгерлер, анан албетте жөн гана 
мыкты адамдар, ал эми бул кесипкөйлүктө эң 
м а а н и л ү ү .  “ У л у у л у к т у н  н а р к ы  –  б у л 
жоопкерчиликтүүлүктө” – деген У.Черчиль. Кадрлар 
баарын чечет, арийне депутаттыкка талапкерлердин 
тизмесин жалаң жоопкерчиликтүү, сабаттуу, иш 
тажрыйбага бай жана чынчыл адамдар толуктамакчы.   
       Биринчи даражадагы милдет – Бишкек шаарын 
жана шаар тургундарын сактап калуу, анткени чаң, 
т ү т ү н ,  бе н з и н д и н  т ү т ү н ү  ш а а рд ы к та рд ы н 
саламаттыгына өтө зыян. Баардык шаардыктар өпкө 
оорулары боюнча тобокелдиктер тобунда десек 
болот. Бишкек шаарында милдеттүү түрдө тазалыкты 
жөнгө салыш керек жана аны жашылдандыруу шарт. 
Баардык шаар тургундарын өпкө оорулары боюнча 
текшерүүдөн өткөрүү, эгер паталогиялык учурлар 
катталган болсо бекер дарылоо кажет.
1. Короновирус оорусу менен жабыркаган шаар 
тургундарына компенсация төлөө.

3. Шаардык пенсионерлерге атайын поликлиника 
жана стационар куруу.
4. Бала бакчаларды жана мектептерди ар жылы 
милдеттүү түрдө медициналык көзөмөлдөн өткөрүү. 

2 .  Ш а а р  т у р г у н д а р ы н ы н  б а л д а р ы н  ж а н а 
пенсионерлерди бекер текшерүүдөн өткөрүү жана 
дарылоо.

5. Шаар тургундарына пенсияны жана жашы жете элек 
балдар менен ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чекетелген адамдарга социалдык жөлөк пулдарды 
көбөйтүү.

Керимбеков 
Бакыт Макенович

Бишкек ш., мкр., Асанбай  17/1, 55 
Тел.: 0550 770 144
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Биз биргеликте ишке ашырууга даярбыз

Биздин жол - жаратмандар жолу!
“Биздин Кыргызстан” менен
заманбап Бишкекти курабыз!

Бишкек ш., Токолдош к., 61
Тел.: 0550 93 99 38

Бишкек ш., Логвиненко к., 41
Тел.: 0550 755 755

Почта: atajurtkyrgyzstan@mail.ru

Шайдуллаев 
Бакыт Абдуманапович

Казакбай кызы
Айжан

Мааткабылов
Ырысбек Шаршенбаевич

Омуракунов
Аскар Мухтарбекович

Кудайберген уулу
Тилекмат

Бишкек ш., Скрябина к., 12, 
Тел: 0707 900 700

Почта: chingiz.makeshov@gmail.com

Сооронкулова
Клара Сыргакбековна

Абдивалиев 
Кадырбек Орунбаевич

Аматов 
Рысбай Аматович

Саккараев
Ратмир Замирович

Бишкек ш., Бульвар Эркиндик к., 35, 44кв.
Тел.: (312) 610208

 Айдар
Алымбеков

Макешов 
Чингиз

Аспек уулу 
Азамат

№1 ТАЛАПКЕР



ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ НА ПОВТОРНЫХ   
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША

ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ - ЗАВИСЯТ ОТ КАЖДОГО!
https://shailoo.gov.kg/

0(312) 66 02 40 общественная приемная, 1255 короткий номер     ЦИК КР
Подробнее о списках кандидатов политических партий, их программах, 

избирательных фондах - на сайте: talapker.shailoo.gov.kg 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115а

Тел.: 0312 62 06 07, 0703 96 60 55 
Официальный сайт: http://emgek2021.kg/

№4
РУКОВОДИТЕЛЬ 

Мааткабылов
Ырысбек Шаршенбаевич

-  5000 камер видеонаблюдения по всему городу. 
Безопасность горожан превыше всего.

Внешний облик города

- Комфортабельные автобусы на газе и троллейбусы в 
лизинг. - Обеспечим приток частных инвестиций в 
общественный транспорт. - Создадим инфраструктуру для 
экологически чистых видов транспорта.

- Проекты «Безопасный двор», «Безопасный район», 
«Безопасный город».

- 200 км тротуаров, 100 км велодорожек. - Бишкекский 
«Арбат». Пешеходная улица без автомобилей. - Малые зоны 
отдыха (Pocket parks) в каждом квартале. - Сохраним и 
увеличим лесопосадки с приданием им статуса парков или 
скверов. - Восстановим и запустим водоемы для купания.

Эффективное городское управление
- Нет бюрократии! «Единое окно». Цифровизация 
муниципальных услуг для удобства населения. - Обеспечим 
эффективность расходования бюджетных средств!

- Жилой массив – полноценная часть города. Обеспечим 
исполнение программы развития жилых массивов. - 
Каждому жилому массиву – место для отдыха и досуга.
- Обеспечим строительство основных социальных объектов: 
школ, детских садов, медицинских и культурных объектов. - 
Обеспечим всеми инженерными сетями: электричеством, 
газопроводом, водопроводом и канализацией.

Бюджет развития жилых массивов

- «Манас айылы» станет международным центром истории, 
культуры и туризма. - Сделаем ипподром центром 
национальных конноспортивных игр. - Организуем 
регулярные экскурсионные автобусные туры.

- Примем правила (единые стандарты) по городскому 
дизайну. - Ландшафтный дизайн и озеленение столицы.

Безопасность и правопорядок

Городское благоустройство. Развитая инфраструктура – 
здоровый образ жизни!

Бишкек – локомотив экономики страны

Экологическая безопасность
- Примем программу «Бишкек без смога». - Зеленая 
экономика жизнедеятельность города без ущерба экологии. - 
Внедрим культуру сортировки мусора.

Транспортная политика

- Нами уже созданы десятки тысяч рабочих мест. Продолжим 
работу над созданием новых рабочих мест. - Увеличим 
доходы города за счет эффективного управления 
муниципальной собственностью.

Социальный Бишкек
- Упростим процедуру получения социальной помощи. - 
Благоприятные условия и рабочие места для ЛОВЗ. - 
Обеспечим достойное школьное и дошкольное образование.

Культура. Спорт. Туризм

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Бишкек, ул. Пушкина 70; 

Тел: 0880 13 02 25; 
Официальный сайт: turankg.com
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Развитие инфраструктуры города и благоустройство.

1.1. Разработка и внедрение единой стратегии по развитию 
Бишкека «Наш Бишкек 2021 – 2026». 1 .2. Аудит 
муниципальных объектов, состоящих на балансе города. 1.3. 
Реформирование и создание единой системы городского 
управления. 1.4. Пересмотр всех соглашений по выдаче 
земельных участков частным лицам и компаниям. 

3 .  Реформирование  системы общественного 
транспорта.

3.1. Замена центральных маршрутных линий на автобусы на 
газовом двигателе, в год до 200 автобусов. 3.2. Создание 
муниципального МТО по обслуживанию общественного 
транспорта. 3.3 Поэтапное сокращение количества 
маршрутных такси с 3000 до 1500. 3.4. Перевод центральных 
линий маршрутного такси за пределы города. 3.5. Лишение 
лицензий частных компаний маршрутного такси и создание 
муниципальных маршрутных линий.

2.1. Увеличение зеленых насаждений в количестве на одного 
горожанина – 21 м2. 2.2. Реконструкция и запуск городского 
ботанического сада посредством государственно – частного 
партнерства. 2.3. Уменьшение открытых участков города 
посредством высадки однолетних и многолетних растений 
для сокращения процесса эрозии почвы. 2.4. Ужесточение 
контроля за частным сектором при утилизации твердых 
отходов.

4. Решение проблем новостроек и жилых массивов 
столицы.

4.1. Создание рабочей группы по решению проблем 
р е г и с т р а ц и и  з е м ел ь н ы х  с п о р н ы х  у ч а с т к о в  п о 
административному принципу. 4.2. Персонализация задач 
по решению проблем коммуникаций в новостройках (свет, 
вода, газ). 4.3. Создание единой базы и мобильной группы из 
подведомственных муниципальных служб при реализации 
проектов по социальным услугам в жилмассивах и 
новостройках.

5. Установление прозрачной системы аудита городского 
бюджета для его эффективного использования.

Команда «ДП Туран» основывает свою стратегию по 
развитию Бишкека исходя из реальных проблем, требующих 
конкретных действий без лозунгов и популизма.

2.Улучшение экологической ситуации столицы.

 5.1. Создание единой городской онлайн базы для налоговых 
отчислений. 5.2. Реструктуризация столичной налоговой 
службы и сокращение сотрудников налоговой службы. 5.3. 
Полная отмена практики «обходного контроля налоговой 
службы». 5.4. Увеличение городского бюджета за счет 
создания прозрачной онлайн системы по налоговым 
отчислениям.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г.Бишкек, мкр.Джал-23, 28 д. 

Тел.:  0312 34 01 30 
Официальный сайт: zamandash.kg.
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Переведем на электронный формат все муниципальные 
услуги. Добьемся полноценной работы системы «Түндүк» 
в муниципальных органах и предприятиях. Обеспечим 
полноценной работой систему «Умный город» и его 
компонентов «Безопасный город», «Умный двор» и др.

Добьемся увеличения размера «Балага сүйүнчү», 
обеспечения предоставления качественных медицинских 
услуг начиная с рождения и на протяжении всей жизни, 
улучшения социального обеспечения медицинских 
работников и создание комфортных условий для их 
работы. Инициируем строительство социального жилья 
для работников здравоохранения. Законодательно 
закрепим инициативу о предоставлении жилой площади 
семьям, в которых родились одновременно трое и более 
детей.
Введем бесплатные дополнительные языковые и IT курсы 
для школьников, изучение иностранных языков в 
муниципальные дошкольные учреждения. Создадим 
молодежные центры в каждом районе. Оптимизируем 
систему управления образованием города Бишкек,  с 
целью создания условий творческого и  карьерного роста 
учителей. 

Создадим технопарк, с целью содействия открытия и 
развития высокотехнологичных предприятий. Откроем 
муниципальный бизнес центр, где начинающим 
предпринимателям будут оказываться консультационные 
услуги.        

Внедрим проект социальной карты горожанина, 
предусматривающей доступ к муниципальным услугам. 
Увеличим количество предоставляемых муниципальных 
услуг на бесплатной основе. Будем добиваться 
социальной адаптации и поддержки семей с детьми-
инвалидами  и  родителями  с  о граниченными 
возможностями здоровья. Особое внимание будет 
уделено работе Бишкекского агентства ритуальных услуг 
и состоянию кладбищ.

Партия «Замандаш» учитывая, что Человек – это главный 
ресурс государства, основывает свою предвыборную 
программу на реализации намерений во благо 
человеческого развития, сохранения культурных и 
духовных ценностей. 

Приоритет нашей партии-обеспечить 100% питьевой 
водой жилые массивы и пересмотреть тарифную 
политику.
Будем проводить полномасштабные ежегодные 
акции/конкурсы по посадке саженцев деревьев и их 
приживаемости. 

Партия «Замандаш» - Партия дела!

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№2
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ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Бишкек, ул. 7 апреля, 4Б,                          

  тел.: (774) 487 200
Официальный сайт: www.sdk.kg
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Кадырбек 
Атамбаев

Социал-демократы готовы поставить всю свою энергию и 
знания на благо бишкекчан!

«Умный город». Проект «Безопасный город» превратился в 
инструмент выкачивания денег из страны за рубеж и в 
коррупционную кормушку. Мы, используя наших IT-
специалистов, можем запускать «Умный город», не допуская 
коррупции, утечки капиталов и собранных данных за рубеж.  

- Решение проблемы смога путем газификации частной 
застройки, сокращение использования угля в отоплении 
жилья и объектов бизнеса. Плановая закупка общественного 
транспорта, потребляющего экологическое топливо (газ). 
Внедрение системы цифрового управления автомобильным 
движением. Озеленение города.      - Ведение строительства 
только в соответствии с Генпланом и ПДП. Строительство 
н о в ы х  п о д з е м н ы х  п е р е х о д о в .  С т р о и т ел ь с т в о 
мусороперерабатывающего завода.  

- Внедрение программы «Безопасный двор» для городских 
кварталов. 

- Освоение новых водоносных горизонтов, внедрение 
оборотной системы воды, повсеместное использование 
водомеров для экономии воды.

- Ввести «Социальную карту», которая позволит 
реализовать программы льгот для пенсионеров, ЛОВЗ, 
многодетных семей, а также других уязвимых слоев горожан. 

В сфере городского управления:
«Прямая демократия». Это введение нормы, согласно 
которой инициатива, набравшая 5000 голосов горожан, 
автоматически выносится на рассмотрение заседания 
Бишкекского городского кенеша. Будем добиваться прямых 
выборов мэра города, что будет способствовать 
повышению ответственности мэра перед горожанами. 
Сокращение дублирующих функций в мэрии, районных 
администрациях, МТУ, ликвидация лишних звеньев в 
системе управления городом. 

В сфере городской инфраструктуры:

В сфере культуры, образования и социальной защиты:
- За счет городского бюджета дать возможность учащимся 
школ посетить каждый из трех десятков городских музеев, 
открыть для посетителей Исторический музей. 

- Создание кризисного центра для женщин, оказавшихся в 
тяжёлой ситуации.
- Создание Бишкекского молодёжного бизнес-инкубатора, 
который будет занят поддержкой проектов молодых 
предпринимателей. Поддержка организаций, ведущих 
работу с молодежью (спортивной, культурной и прочей 
направленности).
Мы знаем, что делать, и знаем, как!

В сфере городского бюджета:
Сформировать «Бюджет развития»  за счет ряда 
источников: Бюджет города не должен финансировать 
сферы, которых обязан финансировать республиканский 
бюджет. Внедрение проектов ГЧП с использованием 
муниципальной собственности. Реализация проектов по 
реновации промышленных зон с учетом интересов 
промышленности Кыргызстана и города.                                    

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

 - пополнение автобусного парка на 350 новых автобусов, а 
также постепенное замещение микроавтобусов на 
маршрутах; 

Население г. Бишкек к 2050 году по прогнозам достигнет 
около 2 млн. человек. Это означает, что город должен 
вырасти как минимум в 2 раза. Решение: Для этого 
необходимо сначала трансформировать 500 гектаров земли 
с Чуйской области в г. Бишкек и заложить новые 
микрорайоны.   
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
Продвижение программы «Город благоприятных условий» 
предусматривающей следующие меры по снятию нагрузки с 
дорожной инфраструктуры и решения проблем: 

-  закупка 50 новых троллейбусов, 
- открытие трех дополнительных троллейбусных маршрутов 
и ежедневный выпуск на линию до 140 троллейбусов; 
-  организация на пригородных территориях двух 
современных автостанций (восток — запад) для стоянок 
пригородного и иногороднего общественного транспорта; 

- внедрение автоматизированной системы управления 
дорожным движением (безопасный город).

В задачах Программы:

- рассмотрение вопроса о создании муниципальных 
финансовых институтов поддержки предпринимателей;
-  рациональное  использование  м униципальной 
собственности с целью пополнения местного бюджета;

ЭКОЛОГИЯ
Для решения вопроса необходимо: 
- повысить уровень газификации населенных пунктов близ 
Бишкека и частного сектора в Бишкеке. Также важно 
перевести автотранспорт на газомоторное топливо: 
практически 85% автотранспорта со сроком эксплуатации 
свыше 15 лет, отсюда и колоссальный уровень вредных 
выбросов;

ЭКОНОМИКА

- перевод транспортных средств на использование 
природного газа;
-  предотвращение и прекращение хозяйственной 
деятельности, влекущей загрязнение окружающей 
природной среды вредными для здоровья отходами 
производства;

- внедрение электронной системы безналичной оплаты 
проезда в столичном общественном транспорте; 

- создание и развитие особо охраняемых природных 
территорий (парков, скверов и т.п.), совершенствование и 
усиление механизмов их охраны, развитие паркового дела в 
каждом микрорайоне г. Бишкек;

- внедрение современной автоматизированной системы 
платной парковки на 47 муниципальных парковках вдоль 
городских дорог в рамках проекта ГЧП; 

- регулярный мониторинг инвестиционных проектов, 
реализуемых на уровне города и использование грантовых 
инвестиций.

- легализация действий субъектов теневой экономики;

1. Система управлением городом “Столица” - УПРАВЛЯЙ 
ГОРОДОМ САМ. 

Порядок расчета обоснованного тарифа за проезд на 
общественном транспорте, установлены лицензионные и 
конкурсные требования, обновление муниципального 
автопарка, привлечение инвестиций, комфортабельные 
установки с инфраструктурой, приносящей доход в бюджет 
города Бишкек.

4. Инвестиционная концепция города Бишкек «Идея, 
возможность и успех»

3. Эффективный и рациональный бюджет города

Участие горожан в управлении городом, оценка деятельности 
сотрудников и органов муниципалитета, решение проблем в 
оперативном порядке. 
2. Доступный и комфортный общественный транспорт

Открытый доступ для каждого по доходной и расходной части 
бюджета, прозрачный бюджет, прозрачные процедуры закупок, 
налоговое и не налоговое стимулирование малого и среднего 
бизнеса и вывода их из теневой экономики.

Перевода ТЭЦ на газ, озеленение города, новые технологии 
утепления домов, беспроцентные кредиты и ссуды при 
переходе на альтернативные источники энергии, при переводе 
автомобиля на газ и на приобретение электромобилей, запуск 4-
х скважин в нижней части города для полива всего города, тем 
самым решив вопрос сырости ниже БЧК.

Поднять качество образования в каждой школе, установив 
столичные стандарты образования и медицины, развитие 
муниципально-частного партнерства, аутсорсинг, повышение 
статуса учителя и врача, внедрение городской ипотечной 
системы, Реализация концепции “Бишкек культурная столица 
Центральной Азии” и «Спортивная столица Центральной Азии».

Наша задача и цель - привить спорт каждому, создать условия 
для всех, доступ и возможность реализоваться тем, кто хочет 
вести здоровый образ жизни. 
9. Обеспечение продовольственной безопасности и 
питания г.Бишкек

7. Равные условия жизни для всех

Создание целостной системы обеспечения продовольственной 
безопасности и питания города в системе управления городом 
«Столица 24». 

11. Города-спутники города Бишкек
Инициирование проекта «Города-спутники города Бишкек» - 
решение многих проблем: начиная от пробок на дорогах, 
загруженности систем обеспечения жизнедеятельности, смога 
и развития города

8. Развитие спорта – основа здорового населения

6. Бишкек - эталон образования, здравоохранения, 
культуры и спорта в Центральной Азии

Принятие концепции развития жилмассивов, охватывающей 
все отрасли - начиная от инфраструктуры, соц.объектов и 
создания рабочих мест, инвестиционных проектов. 

В Системе управления городом «Столица» будет создана 
единая база данных по инвестиционным проектам города 
Бишкек - «Идея, возможность и успех», продвижение 100 
проектов на онлайн в странах Европы и дальнего зарубежья. 

10. Жилмассивы неотделимая часть Столицы 

5. Зеленая столица Центральной Азии

Инклюзивная культура и создание условий для ЛОВЗ – от 
инфраструктуры города до социальной адаптации. 

Вернем украденное будущее!!!

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Бишкек, ул.М.Гвардия 62, 3-этаж, 1-каб.

Тел.: 0556 910 302
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5. Бедным семьям будут бесплатно предоставлены 
альтернативы отопления и теплоизоляция.

Политическая партия «Жаны-Мезгил» предлагает 
обязательства простым людям не имеющие жилье, 
работу или дохода   “Соглашение против кризиса, 
связанного с предоставлением социальных домов и 
инвестирования проектов связанные с развитием 
города”.
Поскольку предвыборные программы были пустыми 
декларациями, большинство из них оставались лишь 
пустыми  обещаниями. Теперь, чтобы устранить это 
исполнительное безразличие, кандидаты от партии 
«Жаны-Мезгил» взяли на себя новые задачи против 
этих кризисов:
1. Антикризисная гарантированная мобилизация 
внутренних и внешних ресурсов.
2. На площади Ала-Тоо будет воздвигнут постамент 
национальных эталонов, а солидарные антикризисные 
вкладчики   будут написаны золотыми буквами.
3. Муниципальная собственность и имущество должны 
быть полностью мобилизованы.
4. Гарантия 60% скидки на альтернативные варианты 
отопления и теплоизоляцию и семилетнюю отсрочку 
платежа.

6. Производители, операторы тепловых альтернатив и 
изоляции будут сформированы в каждом новом 
поселении для обслуживания местных потребителей 
энергии.

8. Следует разработать и принять новый Генеральный 
план столицы.

10. Обязательная установка патента на службу Яндекс 
такси - 500 сомов в месяц на оплату внешнего долга.

7. В каждом районе города Бишкек   формируется 
инновационные производства . На правах социальной 
неделимой собственности. По крайней мере, 51%  доли 
этих производств будут пренадлежать социальным 
уязвимим населениям города.   Именно эти 
разнообразные инновационные отрасли будут 
устойчиво удовлетворять социальные жилищные 
потребности.

12. Сократить количество контрактов на обучение 
студентов во время пандемии на 30%.

11. Удаление с дорог частных «трехногих видеокамер».

9. Уточнение юридических документов для владельцев 
частных домов, построенных без красной книги, в том 
числе новостроек в Бишкеке.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Бишкек, ул. Логвиненко, д. 93 «А»
Тел.: 0550 43 22 27, 0556 05 22 50

Официальный сайт: www.onuguu.info

№15

Основной целью политической партии «Өнүгүү-

П р о г р е с с »  я в л я е т с я  -  п о с т р о е н и е 

демократического, унитарного государства с 

развитым гражданским обществом. 

Для эффективной реализации поставленных 

целей и задач,  указанных в соответствующей 

партийной программе, политическая партия 

«Өнүгүү-Прогресс» участвует в выборах на всех 

уровнях вертикали власти. 

Через исполнительную власть политическая 

п а рт и я  « Ө н ү г ү ү - П р о г р е с с »  н а м е р е н а 

осуществлять курс, на который дали «добро» 

избиратели. 

А партийность власти будет создавать ее 

идеологическую определенность, помогать 

структурировать выбор, дисциплинировать 

власть и делать ее ответственной.

К ы р г ы з с т а н  с т р а н а  р а з в и в а ю щ е г о с я 

парламентаризма, в перспективе (2025-2035гг.) 

являющейся финансовым, туристическим и 

транзитным центром для всего Центрально-

Азиатского региона. Кыргызстан должен вернуть 

с е б е  с т а т у с  а г р а р н о - п р о м ы ш л е н н о й 

республики, с независимой судебной системой, 

профессиональной, мобильной армией и 

развитой транспортной инфраструктурой.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№7

Блок 2. Smart-экономика – предусматривает переход к 
«зеленой» экономике (экологически чистой), предоставление 
налоговых льгот предприятиям, применяющим экологичные 
технологии в производстве и полный цикл производства, 
развитие городского туризма, борьбу с теневой экономикой и 
так далее.

Блок 4. Green public policy – обширный блок, объединяющий 
укрепление институтов гражданского общества и их роль в 
осуществлении муниципальной власти, социальную защиту 
всех слоев граждан (товарные социальные карты, доступная 
недвижимость), защиту детей от информации, способной 
причинить вред их психическому развитию.

Блок 8. Smart здравоохранение  – развитие сети 
государственных аптек, разделение поликлиник на детские и 
взрослые.

Блок 3. «Зеленое» просвещение, образование и наука – 
это доступное образование для горожан, развитие 
инклюзивного образования, воспитание экологического 
самосознания у детей, развитие практико-ориентированного 
экологичного образа мыслей, разработка действенной 
информационной политики по пропаганде экологичного 
образа жизни, доступное дополнительное вечернее 
образование (общеобразовательные, музыкальные, 
художественные и спортивные школы, дисциплины, кружки, 
секции и прочее).

Видение будущего Бишкека: Бишкек — это зеленый, 
у ют н ы й ,  к о н к ур е н то с п о с о б н ы й ,  тех н ол о г и ч е с к и 
обустроенный для комфортного проживания и активной 
деятельности город, где воплощаются в реальность мечты 
горожан. Программа Партии Зеленых Кыргызстана состоит из 
блоков, определяющих важнейшие направления развития 
столицы.

Блок 7. Smart энергетика - развитие альтернативных 
источников энергии - путь к энергетической безопасности и 
стабильности столицы.

Блок 5. Smart-урбанистика – работа над качественным 
улучшением городских пространств, увеличение числа 
парков и скверов, адаптация города к нуждам ЛОВЗ, 
формирование инфраструктуры для велосипедистов, 
внедрение экологичного транспорта, правильная прозрачная 
планировка города и строительство домов с применением 
«зеленых» технологий, доступная социальная недвижимость 
и многое другое. 

Программа политической партии «Партия Зеленых 
Кыргызстана» «Smart Bishkek 2021-2025» определяет 
важнейшие цели и задачи развития столицы до 2025 года. 
Программа направлена на то, чтобы сделать Бишкек 
с о в р е м е н н ы м  д е л о в ы м  ц е н т р о м ,  с  р а з в и т о й 
инфраструктурой, с уникальными социокультурными 
характеристиками, связанными с добротой граждан, 
комфортными улицами и скверами, разнообразием 
городской жизни для всех поколений. 

Блок 6. Smart-безопасность и защита окружающей среды 
– прежде всего это внедрение раздельного выброса мусора, а 
также его переработка.

Б ло к  1 .  S m a r t - п ол и т и к а  –  о бъ ед и н я ет  в  с ебе 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  с и с т е м ы  п р е д о с т а в л е н и я 
муниципальных услуг, внедрение проекта «Bishkek Сitizen», 
включающий цифровизацию всех направлений контроля за 
безопасностью в городе, а также продвижение прямых 
выборов мэра и ликвидации районных акимиатов Бишкека.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

г.Бишкек, пр.Манас 162-46 
Тел.: 0312 44 00 00, 31 21 00

КАНДИДАТ №68 

Булекбаев 
Эркин Касымович

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г.Бишкек, ул. Панфилова 142, 

тел: 550 03 36 13

№12
КАНДИДАТ №1

- Завод по производству бездымных угольных брикетов. 

5. Бишкек – оазис для инвесторов 

- Единый архитектурный облик центра города.

- Понятные правила доступа к ресурсам: воде, 
канализация и так далее.

- Вывоз мусора, освещение, общественный транспорт на 
аутсорсинг.

- Аренда, продажа муниципального имущества, земли 
через онлайн.

- Ежегодный выпуск Гражданского бюджета.

- Поддержка “зеленых” стартапов, инноваций. 

- Приоритет строительства тротуаров и велодорожек.

6. Бишкек – город с честным и эффективным 
управлением

2. Бишкек – комфортный для человека город

- Доступ к уборным в общественных зданиях и 
заведениях.

- “Безопасный город” с акцентом на жилмассивы и где 
много людей.

1. Вернем былую славу города-сада! 

- Поддержка молодежной субкультуры.

4. Бишкек – город безопасный для граждан.

- Муниципальная милиция,  ночной патруль,  группа 
быстрого реагирования.

- Поддержка одаренных детей и детей из уязвимых слоев 
населения.

 

- Снизим поток транспорта в центре города.
- Площади парков и скверов 10 процентов от общей 
площади столицы.

- Увеличим количество электрического транспорта.

- Собственная программа образования.

3. Бишкек – город удобный для пешеходов.

- Усиление роли местного сообщества в управлении 
городом. 

- Запрет на установку заборов муниципальным и 
госучреждениям.

- Поддержка  инвестпроектов по развитию территорий.

- Доступ к соцуслугам независимо от места проживания.

- Электронный портал муниципальных услуг с онлайн 
голосованием.

Справедливость, Надежда, Прогресс!

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№1
КАНДИДАТ №1 

вывести на линию 500 экологичных автобусов. 
Выделенные линии для общественного

Проблема №1. Смог в Бишкеке
Мы предлагаем – природный газ, как основной вид 
топлива как в частном секторе,
так и на ТЭЦ, 50% территории каждой стройки в 
городе под зеленые зоны, а также
сделать все для запуска мусороперерабатывающего 
завода.

Проблема №2. Пробки на дорогах
Мы предлагаем – общественный транспорт на газе и 
электричестве. В течение 2-х лет

Мы предлагаем укрупнить жилмассивы и придать им 
статус микрорайонов.

магистралей вокруг Бишкека – это то, что мы сделаем.

Жилмассивы должны стать частью города, люди 
должны получиить газ, воду,
канализацию, электричество и дороги.

Проблема №4. Недостаточное участие граждан в 
развитии столицы
Мы предлагаем создать все условия для вовлечения 
активных граждан в управление
городом. Общественный совет при мэре Бишкека, 
цифровые инструменты «На
контроле у народа», «Наш выбор» и «Новый Бишкек», 
позволяющие участвовать в
управлении городом со своего телефона.

транспорта, многоярусные муниципальные парковки, 
строительство и модернизация

Проблема №5. Безработица
Мы предлагаем разработать ряд мер для стимуляции 
малого и среднего бизнеса,
поддерживать работодателей и  расширять 
количество доступных программ по
повышению квалификации и переобучению.

Проблема № 3. Жилмассивы Бишкека

Ввести в правовое поле новостройки вокруг Бишкека и 
реализовать инфраструктурные

дорог, освещать улицы. Повысить эффективность 
проекта «Безопасный город».

7. Социальная защита. В магазинах при поддержке 
общественности и бизнесменов

о р г а н и з о в а т ь  п р о д у к т о в ы е  у г о л к и  д л я 
малообеспеченных граждан. Необходимо создать в

платежей. Создать платформы Бишкекского IT-
центра.

инвесторов.

10. Беречь столицу – Бишкек. Вернуть ему статус – 
«зеленого города»!

2. Необходимо доработать генеральный план города, 
построить город-спутник Бишкека и

проекты. Решение - государственно-частное 
партнерство.

1. Инфраструктура. Необходимо модернизировать 
системы водоснабжения и канализации.

9. Ежегодно проводить молодежный бизнес-форум.

разделить город на две части - старый город и новый.

городе доступную среду для людей с инвалидностью.

Увеличить количество троллейбусов и автобусов.

3.Прокладка газопровода в новостройках Бишкека. 
Строительство

4. Строить транспортные сети. Увеличить количество 
мостов для безопасного перехода

5. Проводить конкурсы «Образцовая улица», 
«Образцовый дом», «Образцовый район», это

6. Построить спортивный городок. К проекту привлечь 
отечественных и иностранных

8. Добиться цифровизации муниципальных услуг. 
Расширить внедрение электронных

будет сплачивать горожан.

мусороперерабатывающего завода. Плановое 
благоустройство, озеленение города.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

Партия «Ата-Журт Кыргызстан» – 
реальная сила! Давай с нами!

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№18
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ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

г. Бишкек, ул. Московская, 266
Тел.:  0704 26 27 97, 0701 102 552

Почта:    nash-narod@mail.ru

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№17
КАНДИДАТ №1 

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
15 ПРОЕКТОВ ГОРОДСКОГО МАСШТАБА ОТ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЫНТЫМАК»

1 .  Э ф ф е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е 
муниципального имущества.

13. Бизнес - опора Бишкека!

15. «Бишкек Лайв – участвуй в управлении 
городом. 

3. Зеленые крыши - новые возможности.

2. Инвестиционная карта города Бишкек – четкие 
правила и открытость.

5.  Общественный транспорт - качество, 
обоснованные тарифы, баланс интересов.

6. Бишкек – эффективность, мобильность, 
рациональность, экономия.

7. Ведение KPI как для депутатов БГК, так и для 
сотрудников муниципалитета.

8. COVID 19 – мы готовы к новым вызовам.

9. Доступные муниципальные услуги – гарантия 
социальной защиты горожан.

10. Больше дохода – эффективный расход. 

11. Узаконение индивидуальных жилищных 
строений на территории г. Бишкек, возведенных 
до и после 1999 года.

12. Новые типовые правила пользования и 
содержания жилых домов и придомовых 
земельных участков.

4. Муниципальные павильоны – возможность 
доступных цен.

14.  Комфортные остановки – удобство, 
безопасность.

7. РЕШИМ ПРОБЛЕМУ МУСОРА В БИШКЕКЕ И СДЕЛАЕМ 
ВАШИ ДОМА «УМНЫМИ»!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПАРТИЮ «НАШ НАРОД»!

1. СДЕЛАЕМ ГОРОД БЕЗ ОКРАИН!

Бишкек – столица нашей Родины. Он должен быть красивым, 
удобным и современным для горожан и привлекательным 
для туристов. Поэтому мы собираемся:

Бишкек производит много мусора и неэффективно тратит 
энергию. У нас есть решение этих проблем:

Жилищные массивы и новостройки должны стать центром 
развития Бишкека. Для этого мы построим и откроем:

МЫ – ПАРТИЯ МОЛОДЕЖИ И РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ. Наша 
программа состоит из четких шагов к улучшению жизни в 
Бишкеке – давайте совершим их вместе!

2 .  П ОД Д Е РЖ И М  Б И Ш К Е К Ч А Н  П О СО Б И Я М И  И 
ВЫПЛАТАМИ!

6. СКАЖЕМ ВМЕСТЕ «НЕТ» БЮРОКРАТИИ И БУМАЖНОЙ 
ВОЛОКИТЕ!

8. ПОСТРОИМ ЦЕНТР КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ – 
BISHKEK HUB!

9. НАВЕДЕМ ПОРЯДОК С ГОРОДСКИМ ТРАНСПОРТОМ!

Мы внедрим инновации в предоставление муниципальных и 
социальных услуг в Бишкеке:

Бишкек конкурирует с другими столицами мира. Чтобы 
побеждать, нужно развивать экономику знаний и 
интеллектуальный потенциал.

5. ПРЕОБРАЗИМ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК БИШКЕКА!

Мы против повышения оплаты за проезд в маршрутках. Мы 
выступаем за здоровую альтернативу – новые городские 
автобусы и троллейбусы. Мы будем бороться за то, чтобы в 
центре города не осталось частных маршруток. 

Поддержка горожан должна быть основой политики 
городских властей.

Мы обеспечим город, включая жилмассивы и новостройки, 
МОБИЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ПУНКТАМИ.

Мы поддержим и увеличим пособия:

3. ОБЕСПЕЧИМ ДОСТУПНОЙ, СОВРЕМЕННОЙ И 
КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНОЙ!

4. ПРЕДОСТАВИМ ДОСТУПНОЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!

Мы кардинально изменим подход к образованию в Бишкеке, 
чтобы вырастить новое образованное поколение. Для этого 
мы:

г. Бишкек, ул. Алтымышева 165 
Тел.: (0550) 408-808

Официальный сайт: www.yntymak2021.kg

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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Программа партии "Ишеним" по развитию города 

Бишкек содержит 4 приоритета: 

1.Наши приоритеты по развитию городской 

экономики. 

2 .  Н а ш и  п р и о р и т е т ы  п о  с о ц и а л ь н о -

культурному развитию города.

1.3. Государственно-частное партнерство. 

“Бишкек - ГОРОД ЕДИНСТВА, РАЗВИТИЯ И 

ЗАКОННОСТИ!”

3 .1 .  Разв ит ие  го р одс к о й  к о мм у н а ль н о й 

инфраструктуры. 
3.2. Ухоженность общественных городских 

пространств. 

3.4. Городская дорожная инфраструктура. 

4 .  Наши приоритеты по  обеспечению 

экологической безопасности.
4.1. Мониторинг ТЭЦ. 

4 .3 .  Перевод  городск ого  транспорта  на 

экологически чистое топливо. 
4.4. Газификация жилых районов и новостроек. 4.5. 

Восстановление зеленого покрова города. 4.6. 

Строительство мусоросортировочного завода. 

1.4. Стабильный рост городской экономики.

3.3. Городской общественный транспорт. 

4.7. Экологический кодекс столицы.

2.3. Забота о маленьких горожанах. 

2.1. Доступ к объектам здравоохранения. 

1.1. Сокращение административных барьеров. 1.2. 

Формирование городской бизнес-инфраструктуры. 

2.2.  Поддержка школьных и дошкольных 

учреждений. 

4.2. Контроль за объектами, использующими 

горючее топливо. 

Партия "ИШЕНИМ". Уверенные 

3. Наши приоритеты по благоустройтву города. 

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

г.Бишкек, пр.Манаса, 12-а
Тел.: .: 0709318385

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№16
КАНДИДАТ №1 

5. Совершенствование деятельности органов 
муниципальной власти

Партия выступает за развитие гражданских 
инициатив на государственном муниципальном 
уровне.

Качество окружающей среды должно стать 
важнейшим критерием качества жизни и одним из 
основных показателей социально-экономического 
развития столицы.

Помочь потребителям: тем, кто в силу возраста, 
состояния здоровья или других причин находится в 
трудной жизненной ситуации. Для них должна быть 
разработана финансируемая муниципальная 
программа продовольственных сертификатов, 
позволяющих приобретать отечественные продукты.
4. Экологическая безопасность

7. Правопорядок

2. Экономическое развитие

8. Молодежная политика

1. Социальное развитие общества

Наша цель- сделать власть доступной для бишкекчан, 
прозрачной и эффективной, не допускающей 
разбазаривания средств и отстаивающей интересы 
простых жителей столицы.
6. Гражданское общество и власть

3. Продовольственная безопасность

Партия видит свою задачу в том, чтобы укреплять 
силовые структуры Бишкека, способствовать 
внедрению новых технологий обеспечения 
безопасности людей и вовлечения жителей столицы в 
процессы охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности.  

Нашими основными задачами являются обеспечение 
равного доступа бишкекчан к образованию, 
достижениям культуры и цивилизации, преодоление 
существенного культурного разрыва между 
различными социальными группами.

Основная задача экономического развития столицы - 
переход от ресурсоемкого экономического роста к 
инновационному росту.

Нашей основной задачей является привлечение 
активной перспективной молодежи к участию в 
развитии Бишкека.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

г.Бишкек,  ул. Щербакова, 43 
Тел.: 0775 74 75 76

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ): здоровье – это состояние полного 
физического, душевного и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней у 
человека. Социальное благополучие – это 
высшая социальная ценность, связанная с 
жизненно важными интересами человека. Наша 
партия – это партия народа, которая хочет 
вернуть любовь к людям под девизом «Человек 
человеку – друг, товарищ и брат». Все для 
народа – мы его слуги.
В нашем списке нет богатых коммерсантов. У 
нас кандидаты с богатым опытом работы в 
Жогорку Кенеше КР и в его аппарате, работники 
социальной сферы, врачи и просто хорошие 
люди, что самое главное в профессии. «Цена 
величия – это ответственность» - У. Черчилль. 
Кадры решают все, и в списке кандидатов в 
депутаты ответственные, грамотные, с большим 
опытом работы и честные.       
Первостепенная задача – это спасти г. Бишкек и 
его горожан, т.к. пыль, дым, бензиновые пары 
губительно действуют на здоровье горожан. Все 
горожане уже в группе риска по заболеванию 
легких. Обязательно надо навести чистоту в г. 
Бишкек и озеленить его. Всем горожанам 
провести обследование легких и при их 
патологии бесплатно пролечить.

4. Обеспечить беременных и молодых матерей и 
их детей бесплатным питательными смесями, 
чтобы ребенок при рождении был готов к борьбе 
с микробами и вирусами.
5. Обязательные ежегодные медицинские 
осмотры в детских и школьных учреждениях.

2. Детям и пенсионерам горожанам бесплатное 
обследование и лечение.

1. Выплатить компенсацию пострадавшим от 
коронавируса горожанам.

3. Горожанам-пенсионерам специальную 
поликлинику и стационар.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

Керимбеков 
Бакыт Макенович

г.Бишкек, мкр., Асанбай  17/1, 55 
Тел.: 0550 770 144

№6
РУКОВОДИТЕЛЬ

Наше главное стремление - создание условий 
для развития личности, соблюдения его прав, 
п о в ы ш е н и е  у р о в н я  бл а г о с о с т о я н и я , 
обеспечение высокого уровня социальной 
з а щ и т ы  и  о б е с п е ч е н н о с т и ,  с о з д а т ь 
дружественный город для детей и молодежи.

Наша главная цель - превращение нашей 
столицы в современный, многонациональный 
город, в котором обеспечена комфортная, 
безопасная и достойная жизнь для каждого 
человека.

Мы объединяемся ради того, чтобы превратить 
Бишкек в процветающий город, которым можно 
гордиться и из которого не захочется уезжать. 
Мы открыты для всех, кто разделяет наши цели и 
принципы. Мы верим в себя. Вместе мы 
добьемся успеха!

“Социально-политическая партия “Сила в 
единстве” одна из социально ориентированных 
партий Кыргызской Республики. В наших рядах 
прогрессивная молодежь, интеллигентные и 
образованные личности, профессиональные 
специалисты различных сфер и служб.

Наша обязанность – оптимизировать структуру 
бюджета города таким образом, что бы 
экономическая и социальная политика 
п о з в о л я л а  р е а л ь н о  у л у ч ш и т ь  ж и з н ь 
п е н с и о н е р о в ,  л и ц  с  о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями здоровья и граждан в трудной 
жизненной ситуации.

Каждая семья должна иметь возможность дать 
своим детям хорошее образование, получить 
современное медицинское обслуживание и 
условия для отдыха. Жилье должно стать 
доступным, в том числе и молодым семьям.

Наш город в глобальном масштабе должен стать 
современным,  привлекательным, чистым, 
зеленым и гостеприимным.

ИЗ ПРОГРАММЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:

г.Бишкек, ул.Бейшеналиевой-23/30
Тел.:  +996 (709) 059188

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Вместе мы готовы к реализации!

г. Бишкек, ул. Токолдош, 61
Тел.: 0550 93 99 38

Начни перемены вместе с нами!
Если ты изменишься,

если я изменюсь - изменится общество!

 Алымбеков Максат 
Джумакадырович

г. Бишкек, ул.Логвиненко 41
Тел.: 0550 755 755

Почта: atajurtkyrgyzstan@mail.ru

Сурапбаев 
Таалайбек  Каримжанович

Шайдуллаев 
Бакыт Абдуманапович

Казакбай кызы
Айжан

Омуракунов
Аскар Мухтарбекович

г.Бишкек, ул.Скрябина, 12, 
Тел: 0707 900 700

Почта: chingiz.makeshov@gmail.com

Сооронкулова
Клара Сыргакбековна

Абдивалиев 
Кадырбек Орунбаевич

Аматов 
Рысбай Аматович

Саккараев
Ратмир Замирович

г.Бишкек, ул. Бульвар Эркиндик, 35, кв.44
Тел.: (312) 610208

 Айдар
Алымбеков

Макешов 
Чингиз

Аспек уулу 
Азамат

Абдыллабек уулу
Манас

КАНДИДАТ №1 


	Страница 1
	Страница 2

