
Жумгал районунун Көк-Ой айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

Көк-Ой айылдык кеңеши, 9 мандаттуу №1 Көк-Ой шайлоо округу (УШК №4121) 
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Алтешикова Эльнура 
Кайыпбековна 

 
Туулган жылы жана 
жери: 06.04.1987-ж. 
Жумгал району, Чаек 
айылы 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: С.Турусбеков 
орто мектеп мугалим 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 4 баланын энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0700 57 07 
94 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
2. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
3. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 
4.  Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө 
жардам берүү. 
5. Дыйкан чарбасында жетишпеген техникаларын элге лизинг, гранд, 
кридитке алууга көмөктөшүү.  
6. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү.Жергиликтуу бюджеттин 
туура пайдаланышын көзөмөлдөө. 
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Жакыпов Аман 
Омурбекович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 13.03.1987-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: атайын орто, 
 Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу 
бош. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 3 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0708 
167 167 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 
6. Жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү. 
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Жакыпов Женишбек 
Асанович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 21.02.1982-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: С.Турусбеков 
мектебинде мугалим. 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 3 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0700688565 

 
 

  

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу  
6. Дыйкан чарбасында жетишпеген техникаларын элге лизинг, гранд, 
кридитке алууга көмөктөшүү. 
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Жапаров Автандил 
Карыбекович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 23.04.1963-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими:  орто,  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба. 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 4 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0501939663 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
2. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
3. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 
6. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам 
берүү. 
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Кадиева Венера 
Асанкадыровна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 27.09.1973-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: атайын орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: ФАПтын 
башчысы, медайым 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 4 баланын энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0709010537 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
2. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
3. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
4. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 
5. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам 
берүү. 
6. Жетишпеген техникаларын элге лизинг, гранд, кридитке алууга 
көмөктөшүү.                     
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Кармышов Калмырза 
Жумабекович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 13.01.1987-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими:  орто. С. 
Турусбеков орто мектеби. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 1 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0704243487 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Мал чарбасын асылдандыруу, сүт, эт багытында туяк санын көбөйтүү. 
2. Жетишпеген техникаларын элге лизинг , грант, кредитке алууга 
көмөктөшүү, 
3. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
4. Жаш үй-булөлөргө үй салууга жер тилкесин бөлүп берүүгө көмөктөшүү. 
5. Жергиликтүү бюджеттин туура пайдаланышын көзөмөлдөө. 
7. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
кылуу. 
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Кенжебаева Назгуль 
Шаршенбековна 

 
Туулган жылы жана 
жери: 08.08.1974-ж. 
Жумгал району, Чаек 
айылы 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу 
иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 3 баланын энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0774164868 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл тургундарын таза суу менен толук кандуу камсыз кылуу. 
2. Айылдын ички жолдорун жана көпүрөлөрүн ондоо, жаңылатуу, 
көчөлөрдү түнкү жарыктандыруу жана жашылдандыруу. 
3. Айыл тургундарын айдоо жерлерин сугат суу менен камсыз кылууга, суу 
келуучу арыктарды оңдоо тазалоо, суу тоскучтарды каналдарды куруу. 
4. Жайытка кете турган жолдорду жана каналдарды ондоого, жайыттарды 
жакшыртууга жана көйгөйлөрду чечуугө. 
5. Спортту өнүктүрүгө жаштардын дени сак сергек жашоого тартуу. 

8  Көчөрова Элиза 
Дөөлөтказиевна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 23.03.1975-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлү 6 баланын энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0709230375 
0997440395 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5.Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 
6. Муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү. 
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Кудайбергенов Бакыт 
Асанканович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 16.05.1978-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: орто.. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 5 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0708139755 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5.Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында менен иш алып 
баруу. 
6. Дыйкан чарбасында жетишпеген техникаларын элге лизинг, гранд, 
кридитке алууга көмөктөшүү. 
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Кыйбатбек уулу 
Эркинбек 

 
Туулган жылы жана 
жери: 19.07.1990-ж. 
Жумгал району, Кок-Ой 
айылы 
Билими: орто 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 5 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0508292828 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Жергиликтүү өзун-өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде 
жергиликтүү эл менен тыгыз иш алып баруу. 
2. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү. 
3. Мал чарбасын асылдандыруу, сут, эт багытында туяк санын көбөйтүү. 
4. Дыйкан чарбасында кооперативдерди түзүү сугат сууларды дыкат 
козомолдоо, жетишпеген техникаларын элге лизинг, грант, кредитке алууга 
комоктошуу , 
5. Жаш уй булолорго турак жай салууга жер тилкелерин кароо 
6. Жергиликтуу бюджеттии туура пайдаланышын козомолдо; 
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Кыргызбаев Мурат 
Султанбекович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 22.06.1974-ж. 
Жумгал району, Кок-Ой 
айылы 
Билими:  орто  

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
кылуу. 
2. Айылдын ичиндеги экологиялык маселелерли чечүү. 
3. Мал чарбасын асылдандыруу, сүт, эт багытында туяк санын көбөйтүү. 
4. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
5. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү.. 



Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба 
мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөөлү  6 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0553179060 

6. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым кошуу. 

12  Макашов Рахман 
Асимканович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 17.02.1985-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 3 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат:  
тел. 0554858885 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам 
берүү. 
6. Мектепке барган кыска жолго балдар үчүн тротуар жасатуу. 
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Мамбетов Бактыбек 
Мырзабекович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 26.04.1985-ж. 
Жумгал району, Чаек 
айылы 
Билими: орто.  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба 
мучосу 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүү жана айыл 
тургундарын ден-соолугун чыңдоо максатында ар кыл багыттагы иш 
чараларды уюштуруу. 
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын айылга 
болгон патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө  
3.  Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө. 
4. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
5. Мал чарба жаатына көңүл буруу. 
6. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу 



Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0709303132 
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Мамытбеков Айбек 
Корошбекович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 16.12.1970-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: Жогорку 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү  3 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0559012105 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү 
4. Айылды көрктөндүрүү. 
5. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам 
берүү. 
6. Мектепке барган кыска жолго балдар үчүн тротуар жасатуу. 
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Садабаев Барылбек 
Азыкович  

 
Туулган жылы жана 
жери: 15.04.1970-ж. 
Жумгал району, Кок-Ой 
айылы 
Билими:  орто  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: С.Турусбеков 
мектебинде совхоз. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 4 баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0550455854 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүү жана айыл 
тургундарын денсоолугун чыңдоо максатында ар кыл багыттагы иш 
чараларды уюштуруу. 
 6.  Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө 
жардам  
 берүү. 
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Сыдыкова Миргүл 
Бектеннасировна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 02.11.1979-ж. 
Жумгал району, Көк-Ой 
айылы 
Билими: Орто.  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Бала бакчанын 
тарбиячысы. 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 3 баланын энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0708273970 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди үнүн жергиликтүү бийликке жеткирүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
4. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
5.Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында айыл тургундары 
менен иш алып баруу. 
6. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам 
берүү. 
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Эркин кызы Жибек 
  

Туулган жылы жана 
жери: 09.02.1986-ж. 
Жумгал району, Чаек 
айылы 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Бала-бакчанын 
жетекчиси. 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 2 баланын энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: 
тел.0708710353 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыс кылуу. 
2. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү. 
3. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
4.Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 
5. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам 
берүү. 
6. Дыйкан чарбасында жетишпеген техникаларын элге лизинг, гранд, 
кридитке алууга көмөктөшүү.  
 

 

 

 

 



Жумгал районунун Көк-Ой айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

Көк-Ой айылдык кеңеши, 2 мандаттуу №2 Эмел-Арал шайлоо округу (УШК №4122, 4123) 

1 

 

Ашыралиев Алишер 
Алмамбетович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 25.08.1994-ж.Чаек 
айылы 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: ОсОО “Садгрупп” 
ген директор 
Жеке маалымат: Үй бүлөлү 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел. 0559094000 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
болот . 
2. Жер жок тургундарга бош жер тилкесин трансформациялоо. 
3. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым кошуу.  
4. Мектеп окуучулардын билим дэнгээлин көтөрүү. 
5. Бюджеттик угууларды жылына өткөрүп туруу жана айыл өкмөтүн 
бюджетин ачык айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 

2 

 

Байдалиева Бурулбүбү 
Беделбековна 

 
Туулган жылы жана 
жери: 20. 06.1963-ж.Чуй 
облусу 
Билими:  Орто 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй бүлөлү 
Байланыш үчүн 
маалымат:тел: 0502636302 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
болот . 
2. Жер жок тургундарга бош жер тилкесин трансформациялоо.  
3. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым кошуу. 
4. Мектеп окуучулардын билим дэнгээлин көтөрүү. 
5. Бюджеттик угууларды жылына өткөрүп туруу жана айыл өкмөтүн 
бюджетин ачык айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 

3 

 

Бейшекеева Саида 
Осмоналиевна 

 
Туулган жылы жана 
жери: 04.02.1972-ж.Чаек 
айылы 
Билими:  орто 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Арал айылында 
дыйкан чарба 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
болот . 
2. Жер жок тургундарга бош жер тилкесин трансформациялоо. 
3. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым кошуу  
4. Мектеп окуучулардын билим дэнгээлин көтөрүү. 
5. Бюджеттик угууларды жылына өткөрүп туруу жана айыл өкмөтүн 
бюджетин ачык айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 



Жеке маалымат: Үй бүлөлү 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел: 0706177772 

4  Карымшаков Канат 
Медетканович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 16.10.1989-ж.Чаек 
айылы 
Билими: Жогорку Скрябин 
атындагы Кыргыз  Улуттук 
Агрардык Университети 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү 
1  баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел: 0556154155 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
болот . 
2. Жер жок тургундарга бош жер тилкесин трансформациялоо. 
3. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым кошуу  
4. Мектеп окуучулардын билим дэнгээлин көтөрүү. 
5. Бюджеттик угууларды жылына өткөрүп туруу жана айыл өкмөтүн 
бюджетин ачык айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 

 

 

 


