
Баткен районунун Ак-Сай айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
6 мандаттуу № 1 Ак-Сай шайлоо округу (УШК № 8064)  

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Абдисаттар уулу Бекжан 
Туулган жылы жана жери: 04.05.2000-ж., 
Ак-Сай айылы, Баткен району 
Билими: жогорку, Кыргыз Мамлекеттик 
Дене Тарбия жана Спорт Академиясы,  
2022-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Мугалим 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: 
bekjanabdullaev73@gmail.com,  
тел.0706 552 500 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

Жабагы жалдуу экен деп сатып алба, жаманды малдуу экен деп 
жакын кылба 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
2. Жакыр жашаган үй-бүлөлөргө моралдык жана материалдык 
3. жардам берүү. 
4. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо. 
5. Гендердик саясатты жүргүзүү. 
6. Жашы жетелек өспүрүмдөрдү, аялдарды үй-бүлөдөгү жана 

коомдогу зордук зомбулуктан коргоо жана юридикалык жардам 
берүү. 

7. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу 
8. Жаңы инвесторлоду тартуу менен жумушчу орундарды түзүү. 

 
2.  

 

Абдразаков Азамат Абдразакович 
 
Туулган жылы жана жери: 12.04.1992-ж., 
Ак-Сай айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Ош гуманитардык-
педагогикалык институту дене маданияты 
боюнча педагог 2015-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 2011-ж. 
Б. Ходжаев атындагы орто мектеби, 
мугалим. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай 
айылы,  тел.0779929251 

 Шайлоо алдындагы программасы: 
Элге кызмат кылуу – эр жигиттин милдети! 

1. Айылдык аймакта жаштарды жана аялдарды жумушчу орундар 
менен камсыз кылуу көмөктөшүү, мүмкүнчүлүктөрдү издөө. 

2. Жаштардын билим деңгээлин көтөрүүгө көмөктөшүү. 
3. Айылдык аймактын социалдык жана экономикалык өнүгүүсүнө 

долбоорлорду тартуу аркылуу салым кошуу. 
4. Айылдардын социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө 

инвестицияларды тартуу. 
5. Айылдардагы жаш үй-бүлөлөрду турак-жай менен камсыз кылуу 

мүмкүнчүлүктөрүн табууга көмөктөшүү. 
6. Аярлуу катмардагы жарандарга ар тараптан колдоо көрсөтүү. 

 

mailto:bekjanabdullaev73@gmail.com


3. 

 

Акылбекова Изатбүбү Субанкуловна  
 
Туулган жылы жана жери: 01.10.1979-ж., 
Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Ош мамлекеттик 
университети, математика жана 
информатика боюнча окутуучу 2001-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2017-жылдан бери Б. Ходжаев атындагы 
орто мектебинин директору 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөөлүү, 3 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай айылы 
akylbekova/79@bk.ru  0220-08-39-10 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Айылдын инфраструктуралык өнүгүүсүңө салым кошуу жана 
өнүктүрүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен өспүрүмдөрдү 
социалдык жактан коргоо. 

3. Айылдык мектептерде билим берүү системасынын өнүгүүсүнө 
салым кошуу. 

 

4.  

 

Кадыров Зайирбек Самитдинович  
 
Туулган жылы жана жери: 21.02.1987-ж., 
Тажик Республикасынын Ленинабад облусу 
Билими: жалпы орто, Баткен районунун 
Б.Ходжаев атындагы орто мектеп, 2005-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 5 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай 
айылы, тел.0222 693 636; 0550534018 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Элдик каражат эл үчүн! 

1. Айыл өкмөтүнүн балансындагы элге кызмат кылууга тийиш оор 
техникалык каражаттарды элдин кызыкчылыгына кызмат 
кылуусун камсыз кылуу. Анткени учурда айыл өкмөтүнүн жайыт 
комитетине деп берилген оор техникалык каражат, белгилүү гана 
адамдардын кызыкчылыгына колдонулуп, калган элдердин 
муктаждыктарына жана кайрылууларына буюртма көп болуп 
бошобой жатам деген жоопторду берип келишет. Ошондуктан, бул 
оор техникалык каражат жалпы айыл аймактын тургундарынын 
кызыкчылыктарына кызмат кылуусу үчүн коммерциялык 
фирмалардан түшкөн буюртмаларды убактысы боюнча чектөө 
зарыл. Мисалы, бир жумада 5 жумушчу күн болсо анын 3 күнүн 
коммерциялык фирмалардын заказын аткаруу, ал эми 2 күнүн 
жөнөкөй жарандардын буюртмаларын аткарууга жумшоону камсыз 
кылабыз. Жана ошондой эле жергиликтуу жөнөкөй жарандардын 
буюртмаларын 50% арзандатуу менен аткаруусу керек. 

 
2. Ар кайсы социалдык, маданий, жана саясий иш-чараларда айыл 
өкмөтү менен биргеликте тыгыз иш алып барабыз. 



5. 

 

Марданаев Кадыр Шайдуллаевич 
Туулган жылы жана жери: 12.06.1961-ж., 
Ак-Сай айылы 
Билими: жалпы орто, Айдаркен 
шаарчасындагы Г.Титов атындагы мектеп-
интернаты 1977-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2001-2022-ж. Чек ара кызматы, пенсионер 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 5 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай айылы 
тел. 0708 968 180 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Ак ийилет бирок сынбайт! 

1. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 
2. Элдин социалдык абалын жана аймактын экономикасын 
көтөрүү. 
3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-
чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу. 

6. 

 

Назарова Минавархан Музафаровна  

Туулган жылы жана жери: 
 06.09.1983-ж., Көк-Таш айылы, Баткен 
району 
Билими: жалпы орто, Баткен областынын 
Баткен районунун Ш.Ганы атындагы орто 
мектеби. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, беш 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай 
аайылы, тел. 0779 55 00 57 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө көмөктөшүү. 
2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 

укугун коргоо. 
3. Айылды дотациядан алып чыгуу. 
4. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 

 

7. 

 

Сапарали уулу Арген 
 
Туулган жылы жана жери: 25.10.2001-ж. 
Ак-Сай айылы, Баткен району. 
Билими: толук эмес жогорку, Ж.Баласагын 
атындагы КУУ Экономика жана башкаруу 
факультети, 2 курс. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кыргыз 
Республикасынын Жаштар парламентинин 
депутаты жана Жарандык идеялар коомдук 
фондунун мүчөсү. 
Жеке маалымат: 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Айылга инвесторлорду тартып айыл жергесинин 
экономикалык абалын көтөрүү. 

2. Жаштарды спортко тартуу боюнча колдоо көрсөтүү. 
3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп 
туруу. 

4. Айылга инвесторлорду тартуу менен жумуш орундарын түзүү. 



Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай 
айылы, тел. 0702 86 33 75  

8. 

 

Саттаров Сабыт Маликович 
Туулган жылы жана жери: 10.10.1973-ж. 
Ак-Сай айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, Ак-Сай айылдагы 
Б.Ходжаев атындагы орто мектеби. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: жеке 
ишкер. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү,                            
8 баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Сай 
айылы, тел. 0779 39 19 79 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
1. Элдин социалдык абалын жана аймактын экономикасын 

көтөрүү. 
2. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 
3. Чек арага жайгашкан жерлерде элдердин арасында чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды жүргүзүү. 

 
Баткен районунун Ак-Сай айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

9 мандаттуу № 2 Көк-Таш шайлоо округу (УШК № 8063, № 8219) 
  

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1. 

 

Азимов Аскарали Ибрахимович 
Туулган жылы жана жери: 01.01.1991-ж., 
Көк-Таш айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку,  Кыргыз 
Республикасынын өкмөтүнө караштуу 
Кыргыз мамлекеттик юридикалык 
академиясы, менеджмент ГМУ 2014-ж.. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы, Баткен району, тел. 0779 797803. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Элге кызмат кылуу! 

 
      1. Бейөкмөт уюмдар менен иштешип, долбоорлорду тартуу. 

2. Жергиликтүү бийликтин ишин көзөмөлдөө жана аларга жардам 
берүү. 
3. Айыл элинин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга 
салым кошуу. 
4.Ишкерликтин жаңы түрлөрүн айыл жергесине алып келүү. 

      5. Социалдык объектилердин абалын жакшыртуу. 



2. 

 

Азимов Залкарбек Абдинабиевич 
Туулган жылы жана 
жери:        21.02.1992-ж., Көк-Таш айылы, 
Баткен району. 
Билими: жогорку,  Бишкек 
шаарындагы    Кыргыз-Орус билим берүү 
Академиясы, информатика жата эсептөө 
адистиги. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Мал чарбачылыгы. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, эки 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы, Баткен району, тел. 0772 219166. 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Элге чын дилимден кызмат кыламын! 

 
1. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 

чектелген үй-бүлөөлөргө жардам берүү. 
2. Элдик социалдык абалын жана экономикалык шартын 

көтөрүү. 
3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп 
туруу. 

 

3. 

 

Акматов Алишер Кудайназарович 
Туулган жылы жана жери: 14.03.1991-ж., 
Көк-Таш айылы, Баткен району. 
Билими: атайын орто,  Ош Мамлекеттик 
Университетинин Медициналык 
колледжинин стоматология бөлүмү. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2015ж.- азыркыга чейин –  Баткен 
районунун Орто-Боз айылындагы ГСВ-10 
Үй-бүлөлүк дарыгерлер бөлүмү, тиш 
устасы. 
Жеке маалымат:  
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы, Баткен району, тел. 0550 350313. 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Жаштар менен келечекке умтулуу! 
 

1. Көк-Таш айылына инвестиция тартуу. 
2. Жаштарга ылайыктуу жумуш орундарын түзүү. 
3. Ички жолдорду оңдоо. 



4. 

 

Бабаева Тунук Ашырбаевна 
Туулган жылы жана жери:    04.02.1978-
ж., Миң-Булак айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Ош гуманитардык-
педагогикалык институту, педагогика жана 
мектепке чейинки билим берүүнүн усулу. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
“Гүлжамал” МЧББУнда жетекчи, 
убактылуу декреттик өргүүдө. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, сегиз 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы. Баткен району,  
тел. 0502 129 141. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Менин аракетим келечек жаштар! 
 

1. Жол четинде аялдамалыр жана жарыктандыруучуларды коюу, 
асфальт төшөө. 

2. Мектеп, бала-бакча, ФАП кеңейтүү, билим алуучуларга жана ден-
соолуктарынын чың болууга шарт түзүү. 

3. Таза жүрүм турумдар үчүн мончо куруу, бекерчи ата-энелерге 
кичи ишканалар ачуу. 
 

5. 

 

Бегматова Айтол Ысаковна 
Туулган жылы жана жери: 04.02.1969-ж., 
Миң-Булак айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, Көк-Таш 
айылындагы Гагарин атындагы орто 
мектеби, 1986-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
үй кожойкеси. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, беш 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы. Баткен району, тел. 0779 817722. 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы: 
Айыл жергесин өнүктүрүү! 
 

1. Көк-Таш айылына инвесторлорду тартып айыл жергесин 
экономикалык абалын көтөрүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген, калктын аярлуу катмарын аз камсыз 
болгон үй-бүлөлөрдүн укугун коргоо, колдоо көрсөтүү. 

3. Аялдардын ден-соолугун чыңдоого көмөк көрсөтүү, кичи 
ишканаларды ачуу менен аялдарга жумуш орундарын түзүү. 



6. 

 

Маасыдыков Акылбек Абдижусупович 
Туулган жылы жана жери: 03.11.1984-ж., 
Миң-Булак айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Баткен Мамлекеттик 
Университети, математика, 2007-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
2010-ж. – азыркы учурга чейин жеке ишкер 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Миң-Булак 
айылы. Баткен району, 
тел. 0704 585832 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Элге кызмат көрсөтүү! 
 

1. Элдик социалдык абалын жана аймактын экономикасын 
көтөрүү. 

2. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 
3. Чек арага жайгашкан жерлерде элдердин арасында чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды жүргүзүү. 
 

7. 

 

Назаров Акылбек Музафарович 
Туулган жылы жана жери: 27.12.1978-ж., 
Көк-Таш айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, Көк-Таш 
айылындагы орто мектеп 1996-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
устачылык. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы. Баткен району, тел. 0778 882207. 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

Элге кызмат көрсөтүү! 
 

 
1. Элдик социалдык абалын жана аймактын экономикасын көтөрүү. 
2. Элге кызмат кылуу, айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 
3. Чек арага жайгашкан жерлерде элдердин арасында чыр-чатактын 

алдын алуу максатында иш-чараларды жүргүзүү. 
 



8. 

 

Сарыева Айлархан Мидиновна 
Туулган жылы жана жери: 06.09.1970-ж., 
Самаркандек айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто билим, Самаркандек 
айылындагы М.Салихов атындагы орто 
мектеп 1987-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:    үй 
кожойкеси. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, төрт 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы, Баткен району, тел.  0779 060970 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

Айыл жергесин өнүктүрүү! 
 

 
1. Көк-Таш айылына инвесторлорду тартып айыл жергесинин 

экономикалык абалын көтөрүү. 
2. Мүмкүнчүлүгү чектелген калктын аярлуу катмарын аз камсыз 

болгон үй-бүлөлөрдүн укугун коргоо, колдоо көрсөтүү. 
3. Аялдардын ден-соолугун чыңдоого көмөк көрсөтүү, кичи 

ишканаларды ачуу менен аялдарга жумуш орундарын түзүү. 
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Халматов Курсаналы Ибрагимович 
Туулган жылы жана жери: 03.08.1973-ж., 
Көк-Таш айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Кыргыз мамлекеттик 
улуттук университети, товар таануучу 
эксперт 1996-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:   жеке 
ишкер. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, төрт  
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы, Баткен району, тел. 0771 731173. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

Элиме ак эмгек менен кызмат кылам! 
 

 
1. Ички жолдорду оңдоо. 
2. Чек арага жакын жайгашкандыктан элдин жашоого болгон 

кызыгуусун арттыруу максатында иш-чараларды жүргүзүү, 
инвестицияларды тартуу. 

3. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 
чектелген үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
 

10. 

 

Ходжаев Алимбек Рахимбердиевич 
Туулган жылы жана жери: 30.04.1984-ж., 
Көк-Таш айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, Көк-Таш 
айылындагы орто мектеп 2001-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  айдоочу. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Көк-Таш 
айылы. Баткен району, тел. 0774 300484. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

Элге кызмат кылуу! 
 

 
1. Ички жолдорду оңдоо. 
2. Чек арага жакын жайгашкандыктан элдин жашоого болгон 

кызыгуусун арттыруу максатында иш-чараларды жүргүзүү, 
инвестицияларды тартуу. 

3. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 
чектелген үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
  

 



 
Баткен районунун Ак-Сай айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

6 мандаттуу № 3 Үч-Дөбө шайлоо округу (УШК № 8061, №8198) 
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1. 

 

Абдыманнап уулу Бегали 
Туулган жылы жана жери: 20.11.1996-
ж., Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Ош Мамлекеттик 
Университетинин Медицина 
факультети, стоматолог 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
дарыгерлер борборунун Үч-Дөбө 
айылдык стоматология. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, бир 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, тел: 0779 171 996 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

Жаштар колдойт! 
 

 
1. Айылга инвесторлорду тартып айыл жергесин экономикалык 

абалын көтөрүү. 
2. Жаштарды спортко тартуу боюнча колдоо көрсөтүү. 
3. Медицинанын өнүгүшүнө салымымды кошом. 

 

2. 

 

Ибрагимов Орозбай Исмонович 
Туулган жылы жана жери: 03.07.1981-
ж., Шураб шаары, Тажик Республикасы. 
Билими: жалпы орто, Орто-Боз 
айылындагы Ж.Момунов атындагы орто 
мектеп 1998-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: айдоочу. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Таш-
Тумшук айылы, Баткен району, тел: 0779 
791979. 

         
 
Шайлоо алдындагы программасы: 
Айыл жергесин өнүктүрүү! 

1. Таш-Тумшук айылына инвесторлорду тартып айыл жергесин 
экономикалык абалын көтөрүү. 

2. Мүмкүнчүлүгү чектелген, калктын аярлуу катмарын аз камсыз 
болгон үй-бүлөлөрдүн укугун коргоо, колдоо көрсөтүү. 

3. Жаштардын ден-соолугун чыңдоого көмөк көрсөтүү, кичи 
ишканаларды ачуу менен аялдарга жумуш орундарын түзүү. 



3. 

 

Ибрахимов Умарбек Алиевич 
Туулган жылы жана жери: 05.03.1989-
ж., Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, Ак-Татыр 
айылындагы Т. Садыков атындагы орто 
мектеп 2006-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, Баткен району, тел: 0779 
792928. 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Элиме ак эмгек менен кызмат кылам! 
 

1. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 
чектелген үй-бүлөлөргө жардам берүү. 

2. Элдик социалдык абалын жана экономикалык шартын көтөрүүгө 
көмөктөшүү. 

3. Ички жолдорду оңдоо. 
 

4. 

 

Сабиятова Бааркан Саттаровна 
Туулган жылы жана жери: 28.10.1969-
ж., Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: орто билим, Көк-Таш 
айылындагы орто мектеп 1996-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:   Үч-Дөбө орто мектеби, 
мугалим. 
Жеке маалымат: үй-бүлөөлү, үч 
баланын энеси жана жети неберенин 
чоң энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, Баткен району, тел: 0701 
026922, baarhansabiatova@gmail.com 

 
 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 

1. Айылда жана мектепте таза суу проблема. 1-катарда таза суу 
түтүктөрүн чыгаруу. Балдар бакчаларында жана мектептердин 
билим сапатын көтөрүүгө окуучуларга, мугалимдерге стимул берүү 
жана кызыктыруу. 

2. “Балдар биздин келечегибиз”. Мектепке чейинки балдардын 
муктаждыгы үчүн Керме-Тоо участкасындагы бүтпөй турган 
балдар бакчасынын имаратын бүтүрүү, анын толук шартуу 
иштөөсүнө жетишүүнү, планга киргизүү керек. 

3. Айылга инвестиция тартуу. Аялдарга, кыз-келиндерге жумуш 
ордун берүү максатында инвестиция тартуу керек. 

 



5. 

 

Сапарова Бурулкан Рахмановна 
Туулган жылы жана жери: 17.12.1965-
ж., Кызыл-Жол айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Баткен мамлекеттик 
университет, экономист 2015-ж. 
 Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:   Ак-Татыр айыл өкмөтүндө 
башкы эсепчи. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, беш 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, Баткен району, тел. 0774 633295. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Элге чын дилимден кызмат кыламын! 
 

1. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 
чектелген үй-бүлөлөргө жардам берүү. 

2. Элдик социалдык абалын жана экономикалык шартын көтөрүү. 
3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу. 
4. Бейөкмөт уюмдар менен иштешип, долбоорлорду тартуу. 

 

6. 

 

Сейтказыев Бекмамат 
Абдуразакович 
Туулган жылы жана жери: 15.08.1995-
ж., Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: атайын орто, Бишкек 
шаарындагы №10 кесиптик лицей, 
ашпозчу 2014-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  ашпозчу, чарбачылык. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү, төрт 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, Баткен району, тел: 0773 111520 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Жаштар колдойт! 
 
 

1. Айылга инвесторлорду тартып айыл жергесинин экономикалык 
абалын көтөрүү. 

2. Жаштарды спортко тартуу боюнча колдоо көрсөтүү. 
3. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу 
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Султанов Айбек Аззамханович 
Туулган жылы жана жери: 08.10.1988-
ж., Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Кыргыз мамлекеттик 
дене тарбия жана спорт академиясы 
2012-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Ак-
Татыр айылындагы Т.Садыков 
атындагы орто мектепте дене тарбия 
мугалими. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, үч 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, Баткен району, 0500 053900. 

 
  
Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Элиме ак эмгек менен кызмат кылам! 
 
1. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 
чектелген үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
2. Элдик социалдык абалын жана экономикалык шартын көтөрүү. 
3. Бейөкмөт уюмдар менен иштешип, долбоорлорду тартуу. 
 



8. 

 

Талиев Алмазбек Садирович 
Туулган жылы жана жери: 08.07.1991-
ж., Үч-Дөбө айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, Баткен мамлекеттик 
университети, КТЭжУИ, экономист 
2014-ж. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кыргыз автожол мамлекеттик 
ишканасы, Баткен филиалы башкы 
эсепчи. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, эки 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Үч-Дөбө 
айылы, Баткен району, тел: 0773 916968. 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Жалпы эл колдойт! 
 
 

1. Айылга инвесторлорду тартып айыл жергесинин социалдык, 
экономикалык абалын көтөрүү. 

2. Жаштарды спортко болгон кызыгуусун арттыруу. 
3. Айыл жаштарына жумуш орундарын түзүү жана миграциялык 

агымды азайтуу. 
4. Чек арада жайгашкан айылдардагы элдердин ортосунда чыр-

чатактын алдын алуу максатында иш-чараларды өткөрүп туруу. 
 

9. 

 

Хамраева Максат Мейтиновна 
Туулган жылы жана жери: 02.03.1969-
ж., Шураб шаары Тажик Республикасы. 
Билими: жогорку, Баткен мамлекеттик 
университети, орус тили жана адабияты 
2009-ж. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:   Таш-Тумшук негизги 
мектебинин директору 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, алты 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Таш-
Тумшук айылы, Баткен району, тел: 
0779 982782. 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
 
Элиме ак эмгек менен кызмат кылам! 
 

1. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү 
чектелген үй-бүлөлөргө жардам берүү. 

2. Элдик социалдык абалын жана экономикалык шартын көтөрүүгө 
көмөктөшүү. 

3. Ички жолдорду оңдоо. 
4. Чек арага жакын жайгашкандыктан элдин жашоого болгон 

кызыгуусун арттыруу максатында иш-чараларды жүргүзүү, 
инвестицияларды тартуу. 
 

 


