
Кара-Суу районунун Отуз-Адыр айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси 
9 мандаттуу №1 Борбордук шайлоо округу (УШК № 5184, № 5446) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Абдурасулов Майрамбек 
Хакимжанович 
 
Туулган жылы жана жери: 01.05.1984-
ж,  Отуз-Адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  №12 
Отуз-Адыр орто мектеби, тарых мугалими, 
окуу бөлүмүн  башчысы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы, 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Айыл өнүксө өлкө өнүгөт! 
 

Айыл өкмөт,коомчулук менен биргеликте бюджетти көбөйтүү жана туура 
пайдаланууну көзөмөлдөө. Ири долбоорлорду жазып, инвесторлорду 
тартып калктын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга 
көмөктөшүү.  
 

2.  

 

Абдыкадырова Айжамал Эсенгелдиевна 
 
Туулган жылы жана жери: 26.09.1974-ж, 
Алай району, Кичи-Кара-Кол айылы 
Билими: орто, Алай районундагы Талды-
Суу орто мектеби 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Үй 
кожойкеси 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 1 уул, кызы 
бар. 

Байланыш үчүн маалымат: Отуз-Адыр 
айыл өкмөтү, Ынтымак айылы 
Тел: 0778 003218 
Почта: 
abdykadyrovaaijamal74@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
"Иште жана иште!" 

1. Айылдын экономикалык-социалдык инфракструктурасынын туруктуу 
өнүгүүсүнө салым кошуу жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү; 
2. Билим сапатты көтөрүү максатында окуу борборлор жана эл аралык 
долбоорлор менен иш алып баруу;  
3. Ар бир жашоочунун арыз жана кайрылуу, сунуштарын мамлекеттик 
мекемелерге жеткирүү жана чечүүгө көмөктөшүү; 
4. Мамлекеттик бюджет тарабынан бөлүнгөн проектилерди, акчаларды, 
жардамдарды комиссия түзүп, элдик көзөмөл жүргүзүү;  
5. Шайлоочулардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын айыл өкмөттө коргоо 
жана айылдык кеңеште шайлоочулардын маселелерин көтөрүү, айылдык 
кеңештин деңгээлиндеги туура чечимдерди жана укуктук актыларды 
чыгаруу; 
6.  Ысырапкерчиликтин алдын-алуу максатында жашоочулар менен 
биргеликте иш алып баруу, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; жашоочулар 
менен жергиликтүү бийлик органдарынын ортосунда ишенимдүү 
мамилени түзүүгө көмөктөшүү. 



3.  

 

Адашов Алмазбек Убайдулаевич 
Туулган жылы жана жери: 10.08.1977-ж, 
Кара-Суу району, Отуз-адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2022-жылдан ушул күнгө чейин жеке 
ишкерлик менен алектенет. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айыл 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш-ак эмгек менен айылдын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү! 
Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен  биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтурууну  тура 
багыттарын  иштеп чыгуу жана толтуруунун тура багыттарын иштеп чыгуу 
жана  сарамжалдуу пайдалануу. Айылда аткарылып жаткан чарбалык 
иштерди өз убагында жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөө. Айыл 
өкмөтүнүн социалдык-экономикасын өнүктүрүүнүн 4-жылдык 
стратегиялык планын түзүү. Айылды өнүктүрүүдө инвестиция тартуу. 

4.  

 

Адиева Сауле Тойчубековна 
 

Туулган жылы жана жери: 10.10.1983-ж, 
Кахазстан Республикасы, Талды–Коргон 
облусу. 
Билими: бүтпөгөн жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  Дыйкан чарба мүчөсү. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 баласы 
бар. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Отуз-Адыр айылынын өнүгүүсүнө жана ак-эмгек менен айылдын 
өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү! 

 
Айылдык кенешинин депутаттары менен жана айыл өкмөтүндөгү иштеген 
кесип ээлери менен жер жерлердеги айылдын элдери менен биргеликте 
Отуз-Адыр айыл өкмөтүнүн бюджетин коөтөрүү максатында, инвестиция 
тартуу жана жаңы долбоорлорду иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү, Отуз-
Адыр айыл өкмөтүндөгү бюждетти электрондук портал аркылуу коротулуп 
жатканын көзөмөлгө алып, аткарылышына жардам көрсөтүү. 

5.  

 

Айдаралиева Айнагүл Бурканбековна 
 
Туулган жылы жана жери: 03.09.1974-ж, 
Отуз-Адыр айылы, Кара-Суу району 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  жеке 
ишкер. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 1 уул, 1 
кызы бар. 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Таза коом – таза жашоо! 

 Отуз-Адыр айылдык аймагындагы үйүндө отурган аялдарга жумуш ордун 
түзүп берүү менен, алардын үй бүлөөсүнүн жашоо деӊгээлин көтөрүү; 

 Аялдар коомдо зор күч, аларды коомдук иш- чараларга тартуу менен 
айылдын инфраструктурасын жакшыртууга көмөк көрсөтүүгө үндөө; 

 Кыздуу үйдө – кыл жатпайт дегендей, айылдарда, көчөлөрдө тазалыктын 
болушун сактоого чакыруу, катуу  тиричилик таштандыларын чыгаруу 
маданиятын калк арасына жеткирүү, бөлүп сорттоп чыгарууну 
түшүндүрүү. 



6.  

 

Айтбаев Исламбек Адилбекович,  
Туулган жылы жана жери: 02.03.1990, 
Отуз-Адыр айылы, Кара-Суу району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
районунун Отуз-Адыр а/ө 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ынтымак! 

1. Эл ичиндеги ар-кандай көйгөйлөрдү чечүү. 
2. Баардык айылды таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ар-кандай инвестицияларды айылга тартуу.  
4. Элдин балансындагы трансформаторлорду РЭС ге өткөзүү .   
5. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү.  

6.  

 

Акылбек уулу Дайырбек, Туулган жылы 
жана жери: 23.04.1991, Отуз-Адыр айылы, 
Кара-Суу району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  2018-
2021-жж.  “Кыргызстан” коммерциялык 
банкы жетектөөчү адис, сектор башчы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы, 
 Тел: 0700 96 69 19,  

E-mail: dayirbey@mail.ru 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш –ак эмгек менен айылыбыздын өнүгүүсүнө 
көмөктөшүү! 

Отуз-Адыр айыл өкмөттүн 2023-2025-жылдарга карата түзүлгөн социалдык 
–экономикалык өнүгүү программассын иштеп чыгуу. Ошондой эле айыл 
өкмөтүнүн бюджет, сода жана ишкердүүлүк программаларын, өнүгүүнүн 
финансылык моделин ишке ашырууда кол кабыш кылуу. «Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын мыйзамын иш 
жүзүндө аткарууну көзөмөлдөп, айыл өкмөттүн кызматкерлери менен 
биргеликте айылыбыздын социалдык-экономикалык маселелерин чечүү. 
Айылда аткарылып жаткан чарбалык иштерди өз убагында жана сапаттуу 
аткарылышын көзөмөлдөө жана жардам берүү программамда камтылган. 

7.  

 

Аматов Акбура ТешебаевичТуулган 
жылы жана жери: 24.06.1967, Отуз-Адыр 
айылы, Кара-Суу району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2000-жылдан тартып «Бектур» дыйкан 
чарбасынын башчысы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 2 кыз, 2 
уулдун атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы  
тел:  0701-77-27-27 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш –ак эмгек менен айылыбыздын өнүгүүсүнө 
көмөктөшүү! 

Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтуруунун тура 
багыттарын иштеп чыгуу жана сарамжалдуу пайдалануу. Айылда 
аткарылып жаткан чарбалык иштерди өз убагында жана сапаттуу 
аткарылышын көзөмөлдөө жана жардам берүү. 



8.  

 

Апсатаров Замирбек Апсатарович,  
Туулган жылы жана жери: 29.10.1991, 
Отуз-Адыр айылы, Кара-Суу району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  жеке 
ишкер. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, бир уулдун 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы 
Тел: 0709 37662 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш –ак эмгек менен айылыбыздын өнүгүүсүнө 
көмөктөшүү! 

Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтурууну тура багыттарын 
иштеп чыгуу жана толтуруунун тура багыттарын иштеп чыгуу жана 
сарамжалдуу пайдалануу. Айылда аткарылып жаткан чарбалык иштерди өз 
убагында жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөө. 

9.  

 

Атанов Данияр Адылбекович,  
Туулган жылы жана жери: 05.04.1988, 
Кара-Суу району, Отуз-адыр айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
 «Бектур» дыйкан чарбасынын башчысы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 5 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы  
Тел: 0556-01-51-56 
Почта:virus040588@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ааламга жол - айылдан башталат, өз айылыбызды өнүктүрөбүз, 
өстүрөбүз! 

Сырттан жана жеке инвесторлорду тартып алып, келип, завод, фабрика, 
балдар бакчасын, жаны типтеги мектеп курдуруп, алардан түшкөн 
налогдорду айыл өкмөттүн бюджетине түшүрүү. 

10.  

 

Джунусова Гулукан Абдимажидовна,  
Туулган жылы жана жери: 02.04.1961, 
Кара-Суу району, Кызыл-Абад айылы 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
“Асилия” балдар бакчасынын жетекчиси. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы,  
Тел: 0554 38 66 38 
Почта:gula.djunusova@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элим үчүн ак эмгегимди аябайм! 
Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтурунун туура 
багыттарын иштеп чыгуу жана сарамжалдуу пайдалануу. Айылда 
көйгөйлүү маселелерди өз убагында чечүү. 



11.  

 

Кадырова Руфина Асхатовна 
Туулган жылы жана жери: 11.06.1990, 
Кара-Суу району, Отуз-Адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
 «Асхад» дыйкан чарбасынын мүчѳсү. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 баласы 
бар. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы 
Тел: 0558 51-53-30 
Почта: rufinakadyrova47@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Чын дилим менен ѳз айылыма адал кызмат кылуу! 
Ѳз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткаруу.  Айыл 
ѳкмѳттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдык социалдык 
маселелерин чечүү. Айылдын ички жолдорун оңдоого ѳз салымымы кошуу. 
Айылда аткарылып жаткан чарбалык иштерди ѳз убагында жана сапаттуу 
аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ жана жардам берүү. 

12.  

 

Карыбекова Бурул Кабатаевна,  
Туулган жылы жана жери: 31.03.1969, 
Кара-Суу району, Жаңы-Арык айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Жеке ишкер 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айыл 
Тел: 0501 564 830 
Почта: karybekovaburul@gmal.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ак эмгек менен айылга көмөк көрсөтүү! 
Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтуруунун туура 
багыттарын иштеп чыгуу жана сарамжалдуу пайдалануу. Айылда 
аткарылып жаткан иштерди өз убагында жана сапаттуу аткарылышын 
көзөмөлдөө жана жардам берүү. 

13.  

 

Кожомбердиев Таалайбек Усеналиевич,  
Туулган жылы жана жери: 02.11.1986, 
Кара-Суу району, Отуз-Адыр айылы 
Билими: бүтпөгөн жогорку, Ош 
мамлекеттик университети, салык жана 
салык чогултуу адистиги. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
«Таалай» дыйкан чарбасынын башчысы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы 
Тел. +996 755586464 
E-mail: taalai.kozhomberdiev@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Адал иш –ак эмгек менен айылыбыздын өнүгүсүнө көмөк 

көрсөтүү! 
Отуз-Адыр айыл өкмөттүн 2023-2025 жылдарга карата түзүлгөн 
социалдык–экономикалык өнүгүү программассын иштеп чыгуу. Ошондой 
эле айыл өкмөтүнүн бюджет, соода жана ишкердүүлүк программаларын, 
өнүгүүнүн финансылык моделин ишкеа шырууда кол кабыш кылуу. 
«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
мыйзамын иш жүзүндө аткарууну көзөмөлдөп, айыл өкмөттүн 
кызматкерлери менен биргеликте айылыбыздын социалдык-экономикалык 
маселелерин чечүү. Айылда аткарылып жаткан чарбалык иштерди өз 
убагында жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөө жана жардам берүү 
программамда камтылган. 



14.  

 

Кожомурат уулу Орозмамат,  
Туулган жылы жана жери: 26.02.1994, 
Кара-Суу району, Отуз-адыр айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 1 уулдун 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы, 
Тел.: 0 771 90 00 06 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Баары бирѳѳ үчүн, бирѳѳ баары үчүн! 

Элдин кѳйгѳйүн угуу жана Отуз-Адыр айылын ѳнүктүрүү. 
 

15.  

 

Кулмирзаева Барчинай Арабидиновна,  
Туулган жылы жана жери: 15.03.1985, 
Кара-Суу району, Маданият айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-
Суу ЖДПБга караштуу Отуз-Адыр ҮДТда 
үй бүлөлүк дарыгер.. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы,  
Тел: 0558 15 03 85. 
Электрондук 
дарек: barcynkulmirzaeva26@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эл үчүн! 
Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-
социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу 
жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.  
 

16.  

 

Маликов Акылбек Турдалиевич,  
Туулган жылы жана жери: 24.12.1981, 
Кара-Суу району, Отуз-Адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2021-жылдан бүгүнкү күнгө чейин 
“Байлык финанс” МКК жетектөөчү адис. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы  
Тел. +996 500 00 76 74 
E-mail: akylbek743@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Адал иш –ак эмгек менен айылыбыздын өнүгүүсүнө 

көмөктөшүү! 
Отуз-Адыр айыл өкмөттүн 2023-2025-жылдарга карата түзүлгөн 
социалдык- -экономикалык өнүгүү программассын иштеп чыгуу. Ошондой 
эле айыл өкмөтүнүн бюджет, соода жана ишкердүүлүк программаларын, 
өнүгүүнүн финансылык моделин ишке ашырууда кол кабыш кылуу. 
“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамын иш жүзүндө аткарууну көзөмөлдөп, айыл 
өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылыбыздын социалдык-
экономикалык маселелерин чечүү. Айылда аткарылып жаткан чарбалык 
иштерди өз убагында жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөө жана 
жардам берүү программамда камтылган. 



17.  

 

Раев Кыялбек Маматкадырович,  
Туулган жылы жана жери: 18.02.1979, 
Кара-Суу району, Отуз-Адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Жеке ишкер. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы,  Тел: 0556 
180279 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Айылдын көйгөйү - менин көйгөйүм! 
Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-
социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу 
жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.  

18.  

 

Райимов Эржигит Анарбаевич,  
Туулган жылы жана жери: 14.12.1993, 
Кара-Суу району, Отуз-Айылы 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  жеке 
ишкер.  
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айыл Тел.: 0552 
240002, 0508240002 
Почта:ip_faiza@mail.ru 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш – ак эмгек менен айылдын өнүгүүсүнө өз салымын кошуу! 
Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин туура үнөмдүү пайдалануу, 
жана толтуруу багыттарын иштеп чыгуу, айылдагы чарба иштерин өз 
убагында аткаруу жана айыл тургундары менен тыгыз байланышта иштөө. 

19.  

 

Сатиева Чынархан Арзыбековна,  
Туулган жылы жана жери: 08.04.1968, 
Кара-Суу району, Отуз-Адыр айылы 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Отуз-Адыр ҮДТда үй-бүлөлүүк мед айым 
болуп иштейт. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 1 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-Адыр 
айылдык аймагы, Отуз-Адыр айылы, тел: 
0779 74 54 52 
Почта:сynarasatieva1@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ден-соолук - тереӊ байлык! 
Отуз-Адыр айылындагы жабылып калган төрөт үйүн кайрадан ачуу, 
калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү. 
 



20.  

 

Сатыбаев Каныбек Аскарович,  
Туулган жылы жана жери: 25.11.1967, 
Кара-Суу району, Отуз-адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2017-жылдын 1-августунан бери 
"Маз.Айкал" АВПнын директору болуп 
иштеп келе жатат. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы, Тел:0771943067 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Баары бирөө үчүн, бирөө баары үчүн! 
Элдин көйгөйүн угуу жана Отуз-Адыр айылын өнүктүрүү. 
 

21.  

 

Суранова Бужамал Амировна,  
Туулган жылы жана жери: 31.12.1964, 
Кара-Суу району, Кызыл-Абад айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  № 75 
М.Жаманкулов орто мектебинин 
мугалими. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 1 уулдун 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы, Тел:0779439726 
Почта: tmj967693@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Билим гана адамды эркин жана бийик кылат! 
1.Проект менен иштер бузулуп жаткан интернаттын ордуна 6 жаштагы 
балдар жана бөлүнүп окуган класстарга класстар жетишпегендиктен жаны 
мектеп имаратын куруу. 
2.Отуз-Адыр айылында (калктын саны көп) СПАны заманбап аппараттар 
менен камсыз кылуу. 
3.Турмуш шарты оор, социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 
балдарына жардам берүү. 

22.  

 

Тезекбаева Назира Замирбековна,  
Туулган жылы жана жери: 18.06.1989, 
Кара-Суу району, Отуз-адыр айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:   
«Байлык Финанс» компаниясынын башкы 
адиси. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын 
апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы Тел: 
0779728531, 0707070018, 
Почта: naziratezekbaeva1@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эл журтума асыл эмгегим жана адал кызматым! 
Жергиликтүү бюджетти түзүүдѳ жана аткарылышынын ачык айкын 
жүрүшүн камсыздоо. Муниципалдык менчикти пайдаланууга контролду 
ишке ашыруу. Турак жай салуу үчүн жер тилкелерин ачык айкын 
бѳлүштүрүүсүн комиссия менен кѳзѳмѳлгѳ алуу. Аярлуу үй-бүлѳѳлѳргѳ 
тийиштүү денгээлде кѳмѳк кѳрсѳтүү. Айылдын саламаттык сактоо 
тармагын жакшыртуу, мектеп мектепке чейинки билим берүү жана 
бакчадагы балдар үчүн шарттарды жакшыртуу. Инвистиция жана 
гранттарды тартуу. Кыз келиндерди айылдын социалдык-экономикалык 
маселелерди чечүүгѳ тартуу. 



23.  

 

Шекеева Ыкывалкан Торобаевна,  
Туулган жылы жана жери: 06.04.1969, 
Кара-Суу району, Жаңы-Турмуш айылы 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
М.Жаманкулов атындагы орто мектебинин 
мугалими. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 5 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы  
Тел: 0707-93-89-47 
Почта: ykybaisekeeva@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Билим бардык ийгиликтердин ачкычы! 
Социалдык көйгөйлөрдү чечүү. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр менен тыгыз 
иштөө. Элеттеги кыз келиндерди жумушка тартуу. Отуз-Адыр айыл 
аймагындагы мектептердин материалдык техникалык базасын заман 
талабына ылайык жакшыртуу. Отуз-Адыр айылында жайгашкан төрөт 
үйүн кайрадан ачуу. Бала бакчаларды ачуу. 

 
 
 



Кара-Суу районунун Отуз-Адыр айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси 

5 мандаттуу №2 Кара-Дөбө шайлоо округу (УШК № 5185, № 5186) 
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  

 

Абдал кызы Кызжибек 
Туулган жылы жана жери: 13.03.1991, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: кесиптик орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Дөбө ФАП акушерка. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, бир кыздын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз- Адыр айыл өкмөтү, тел: 
0779919113 
Электрондук дарек: Kyzjibek Abdal 
kyzy@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Сөздөн ишке! 
Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-
социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу 
жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.  
 

2.  

 

Абдимажитов Чынгыз Айбекович 
Туулган жылы жана жери: 11.08.1980, 
Кара-Суу району, Кызыл-Абад айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Жеке ишкер. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы, 
 тел.: 05554200 45 
Почта: chingizaibekovic@gmail.com 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элдин көйгөйүн убагында чечем! 

Айыл өкмөттүн ишин жандандыруу  үчүн өз күчүмү аябай, айылдын 
социалдык маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтуруп 
мектеп, бала бакчалардын ишине жардам берүү. 
 



3.  

 

Адинабеков Тилек Адинабекович 
Туулган жылы жана жери: 04.09.1990, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Жеке ишкер.  
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 1 уул,1 
кыздын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз- Адыр айыл  
тел: 0550777914 
Электрондук дарек: 
adinabekovtilek@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элге ак кызмат! 
Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-
социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу 
жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.  
 

4.  

 

Боронова Замира Азимбаевна 
Туулган жылы жана жери: 12.01.1966, 
Кара-Суу району, Кыш-абад айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
районунун Отуз-Адыр айылы  Тел: 0772 27 
03 66 
Почта:zamiraboronova10@gmail.com 
 

  

Шайлоо алдындагы программасы. 

Биримдик! 

 Эл ичиндеги ар-кандай көйгөйлөрдү чечүү. 
 Баардык айылды таза суу менен камсыз кылуу. 
 Ар-кандай инвестицияларды айылга тартуу.  
 Борбордук көчөлөргө асфальт курдуруу.   
 Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү.  

 



5.  

 

Буваев Ысабек Шакирович 
Туулган жылы жана жери: 13.11.1983, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку, Ош технологиялык 
университети, Кыймылды уюштуруу жана 
анын коопсуздугу адистиги. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
районунун Отуз-Адыр айылы 
Тел.: +996 220 30 70 70 
Почта: ysabekbuvaev10@gmail.com 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ынтымак! 

 
1. Эл ичиндеги ар-кандай көйгөйлөрдү чечүү. 
2. Баардык айылды таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ар-кандай инвестицияларды айылга тартуу. 
4. Борбордук көчөлөргө асфальт курдуруу, 
5. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү. 

 

6.  

 

Гапарова Азиза Аширалиевна 
Туулган жылы жана жери: 22.11.1987, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
 Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын 
апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы 
Телефон: 0771 83 03 17 
Почта: azizagaparova3@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ак-эмгек менен айылдын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү! 

Айылдын экономикалык-социалдык инфаструктурасынын туруктуу 
ѳнүгүүсүнѳ салым кошуу жана кѳйгѳйлѳрдү чечүүгѳ жардам берүү. 
Айылыбыздын ар бир жашоочунун арыз жана кайрылуу, сунуштарын 
мамлекеттик мекемелерге жеткирүү жана чечүүгѳ кѳмѳктѳшүү. 
Шайлоочулардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын айыл ѳкмѳттѳ коргоо 
жана айылдык кеңеште шайлоочулардын маселелерин кѳтѳрүү, айылдык 
кеңештин деңгээлиндеги туура чечимдерди жана укуктук актыларды 
чыгаруу. 
 



7.  

 

Жумаев Талантбек Аскаралиевич 
Туулган жылы жана жери: 09.06.1980, 
Кара-Суу райоену, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Отуз-Адыр айылдык кеңешинин төрагасы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-Адыр 
айылы,  
Тел: 0559 77 21 21,  0779 77 21 21 
Почта: talant_zhumaev@mail.ru 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ар дайым эл менен! 

 Отуз-Адыр (Кара-Дөбө, Кызыл-Абад, Живпром) айылдарынын 
социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуу; (жол, таза суу, агын 
суу) 

 Кара-Дөбө айылындагы жаңы мектепти бүтүшүн көзөмөлдөө; 
 Таза суу программасын ишке ашыруу жана аны көзөмөлдөө; 
 Айыл жергесин жумуш менен камсыздоого көмөк көрсөтүү (сезондук, 

жыл бою). 
 

8.  

 

Капарова Патимахан Алпаизовна 
Туулган жылы жана жери: 02.06.1965, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
№9 Мамасалы Тешебаев орто мектеп 
мекемесинде кыргыз тили жана адабияты 
мугалими болуп эмгектенет. 
Жеке маалымат: Үй бүлөөлүү, бир кыз, 
төрт уулдун апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз- Адыр айылы, тел: 
0777713217 
Электрондук дарек:kaparovaf@gmail.com 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Сөздөн ишке!” 

 
Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык-
социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу 
жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү.  
 



9.  

 

Матаипова Гүлүйпа Дурсуналиевна 
Туулган жылы жана жери: 26.11.1964, 
Кара-Суу району, 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Дыйкан чарба,  
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 6 уул, 1 
кыздан энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-Адыр 
айыл өкмөтү. 
Тел.: 0704 18 48 48 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ааламга жол айылдан башталат. Ак эмгегим менен айылга 
жакындан көмөк көрсөтөм! 

Айыл өкмөтү менен социалдык маселелерди туура так чечүү менен туура 
иштеп, колумдан келген жардамымды аябайм. Айылым үчүн, элим үчүн 
таза иштеп берем. 
 

10.  

 

Мисирова Айнура Жылчыевна 
Туулган жылы жана жери: 23.01.1984, 
Кара-кулжа району, Ылай-Талаа айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 6 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району   Отуз-Адыр айылы 
Тел: 0777675592 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Отуз-Адыр айылынын өнүүгүсүнө жана ак-эмгек менен 
айылдын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү! 

Айылдык кенешинин депутаттары менен жана айыл өкмөтүндөгү иштеген 
адис ээлери менен биргеликте, жер жерлердеги айылдын элдери менен 
биргеликте Отуз-Адыр айыл өкмөтүнүн бюджетин көтөрүү максатында,  
инвестиция тартуу жана жаны долбоорлорду иштеп чыгууга көмөк  
көрсөтүү, Отуз-Адыр айыл өкмөтүндөгү бюждетти электрондук портал 
аркылуу коротулуп жатканын көзөмөлгө алып аткарылышына жардам 
көрсөтүү. 
 11.  

 

Мурзаев Асабидин Аттокурович 
Туулган жылы жана жери: 08.06.1970, 
Кара-Суу району, Нариман айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2015-жылдан улуш күнгө чейин Отуз-Адыр 
айылдык кеңешинин депутаты. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 2 уул, 3 
кыздын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айылы. тел: 0706 
367733, 0995 700806 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш-ак эмгек менен айылдын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү! 

Айыл өкмөттүн кызматкерлери менен  биргеликте айылдын социалдык 
маселелерин чечүү. Айыл өкмөттүн бюджетин толтурууну  тура 
багыттарын  иштеп чыгуу жана толтуруунун тура багыттарын иштеп 
чыгуу жана  сарамжалдуу пайдалануу. Айылда аткарылып жаткан 
чарбалык иштерди өз убагында жана сапаттуу аткарылышын 
көзөмөлдөө. 
 



12.  

 

Нурматова Бактыгүл Рахимовна 
Туулган жылы жана жери: 10.11.1966, 
Баткен району, Самаркандек айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
В.И.Ленин атындагы орто мектебинин  
орус тили жана адабияты мугалими. 
Жеке маалымат:  үй-бүлөлүү, 4 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара - Суу 
району, Кара- Дөбө айылы, тел:  
0778 075042 
Электрондук дарек: nurmftovabaku@ 
gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Сиздер менен бирге ийгиликке! 

Шайлоого бара жатканымдын максаты – айылдын экономикалык - 
социалдык инфракструктурасынын туруктуу өнүгүүсүнөсалым кошуу 
жана көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берүү. 
 

13.  

 

Омарбаев Төлөгөн Зарипбекович 
Туулган жылы жана жери: 03.12.1987-ж 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
№9 Мамасалы Тешебаев атындагы орто 
мектеп мекемесинде тарых, адам жана коом 
мугалими. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 2 уул, 1 
кыдын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-Адыр 
айыл өкмөтү, Кара-Дөбө айылы, тел: 
0550060413, 0777177213 
Почта: Tologon87oz@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Сөздөн ишке! 

Кара-Дөбө айылына жаштарды спорт менен камсыздоо, жолдорду оңдоо, 
жарыктандыруу, бала бакча ачууга көмөктөшүү жана сугат жерлердин 
арыктарын оңдоо-түздөө иштерин жүргүзүү. Айыл жашоочуларынын 
көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүү. 
 



14.  

 

Пайзилиев Мирбек Эргашович 
Туулган жылы жана жери: 19.08.1986-ж, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2018-жылдан тартып “Улукман” асыл-
тукум фермердик чарбасынын жетекчиси. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айыл аймагынын Кара-
Дөбө айылы  
Тел: 0 (777)-43-63-40 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот! 

Отуз-Адыр айыл аймагы боюнча өсүп келе жаткан жаш муундардын 
билимге болгон умтулуусуна көңүл буруу жана алардын сапаттуу билим 
алышына жардам берүү. Дыйкан фермерлерге туура кеңеш берүү, б.а 
талаачылыкта сапаттуу үрөн эгип мол түшүм алуу жана малдарды асыл 
тукумдаштыруу, ошондой эле сугат сууга жана ичүүчү сууга болгон 
көйгөйдү чечкенге көңүл бөлүү. Жаштарды спорт менен машыгууга 
чакыруу жана коомдук иштерге активдүү катышуу. Социалдык жактан аз 
камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берүү.  

15.  

 

Ташматов Кубанычбек Саиткасымович 
Туулган жылы жана жери: 02.10.1974-ж, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2020-жылдан бери “Щит и меч” коргоо 
агенттигинде күзөтчүлүк кызматында 
эмгектенүүдө. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Кара-Дөбө айылы, тел: 0990 
710027, 0222 073207 
Электрондук 
дареги: kubanych0274@gmail.com 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Айылдын көйгөйү – менин көйгөйүм! 

Кара-Дөбө айылын таза суу менен толук камсыздоого жетишүү;  
- Айылда бала бакча ачууга көмөктөшүү; 
- Айылдын социалдык инфраструктурасын жакшыртууга салым кошуу; 
- Айылдын жана айыл жашоочуларынын көйгөйлөрүн чечүүгө жеринен 
жардам берүү. 
 



16.  

 

Эркинбай уулу Өмүрбек  
Туулган жылы жана жери: 31.03.1991-ж, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Суу ресурстары кызматы мамлекеттик 
мекемеси Ош башкы суу чарба 
башкармасынын эмгекти коргоо жана 
техникалык коопсуздук бөлүмүнүн 
башчысы болуп эмгектенет. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-Адыр 
айыл өкмөтү  
тел: 0552 77-72-72, 0501 77-72-72 
Почта: Tb-oshbuvh@mail.ru 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эстүү жигит элим дейт, Эл жактаган жеңилбейт! 

Кара-Дөбө айылына жаштарды спорт менен камсыздоо, жолдорду оңдоо, 
жарыктандыруу, бала бакча ачууга көмөктөшүү жана сугат жерлердин 
арыктарын оңдоо-түзөө иштерин жүргүзүү. Айыл жашоочуларынын 
көйгөйлөрүн чечүүгө жардам берүү. 
 

 

  



Кара-Суу районунун Отуз-Адыр айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмеси 
 

7 мандаттуу №3 Кыш-Абад шайлоо округу (УШК № 5189, №5190, №5447) 
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  

 

Абдилазиз уулу Абдимитал 
Туулган жылы жана жери: 05.01.1990-
ж, Кара-Суу району, Фархад айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Суу райондук эмгек, социалдык 
камсыздоо жана миграция 
башкармалыгынын жетектөөчү адиси. 
«Абдү шүкүр» дыйкан чарбасынын 
мүчөсү. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Отуз-Адыр айылы. 
Тел: 0773 42 00 01 
Почта: mitka_90@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иштеп ак эмгек менен элдин кызыкчылыгын коргоп, 
айылдын ѳнүгүүсүнѳ салым кошуу! 

Айылдын социалдык маселелерин чечүү. Айыл ѳкмѳттүн бюджетин 
толтуруунун туура багыттарын иштеп чыгуу. Айылда аткарылып жаткан 
чарбалык иштерди Ѳз убагында жана сапаттуу аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ 
жана жардам берүү. 
 

2.  

 

Акбиев Нурали Шарабидинович 
Туулган жылы жана жери: 29.04.1986-
ж, Ош шаары 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 
баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Жаны-
Кызыл-Суу айылы, тел: 0772 07 54 54 
Эл.поч: nuraliakbiev.mail.ru 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Мен таза болсом, сен таза болсон, коом да таза болот! 

Бала бакча ачуу,айылды өнүктүрүү,таза суу чыгаруу,спорт аянтчаларын 
куруп жаштарды спорт менен алектендирүү жана жаштардын активдүүлүгүн 
жогорулатуу жана биргеликте иштөө. 
 



3.  

 

Жайнаков Азирет Адахамжанович,  
Туулган жылы жана жери: 14.05.1986-
ж, Кыш-Абад айылы 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Суу РЭТ, аймактык жетекчи. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: Кыш-Абад 
айылы, тел: 0556 458508, 0704 290808 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Айылдын экономикалык-социалдык инфракстуктурасынын 
туруктуу өнүгүүсүнө салым кошуу! 

 Ар бир жашоочунун арыз жана кайрылуу, сунуштарын мамлекеттик 
мекемелерге жеткирүү жана чечүүгө көмөктөшүү; жаштарга көңүл буруу, 
жана спорттук иш-чараларды уюштуруу; Электр энергияны үзгүлтүксүз 
берүү жана кандайдыр маселе болсо чечүү; айыл ичиндеги таштандыларды 
алып чыгууга жана иш аракеттерге катышуу; жаш үй- бүлөлөргө айыл 
тургундарына үй салуу үчүн жер участкаларын бөлүүнү туура жана калыс 
болуусун көзөмөлдөө; эл арасындагы көйгөлүү маселелерди, элдин үнүн 
бийлик бутактарына жеткирүү. 
 4.  

 

Жумаева Ай-Тумаргүл Капаралиевна 
Туулган жылы жана жери: 11.12.1986, 
Кара-Суу району, Кара-Дөбө айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  №11 
Атабаев Жоош атындагы орто мектеп 
мекемесинин директору. Жеке 
маалымат: үй-бүлөлүү, бир уулдун 
апасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-
Адыр айыл өкмөтү, Савай-Арык айылы. 
Тел: 0700-06-10-37. 
Почта: ruslanzianaliev@gmail.com 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Сөздөн ишке! 

Савай-Арык айылына жаштарды спорт менен камсыздоо, жолдорду оңдоо, 
жарыктандыруу, бала бакча ачууга көмөктөшүү жана сугат жерлердин 
арыктарын оңдоо-түздөө иштерин жүргүзүү. Айыл жашоочуларынын 
көйгөйлөрүн  чечүүгө жардам берүү. Айылдагы жумушсуз аялдарды жумуш 
менен камсыз кылуу максатында швейный цехтерди ачууга, жумушсуздукту 
жоюуга көмөктөшүү. 
 

5.  

 

Зундунов Тойчубек Кубанычбекович 
Туулган жылы жана жери: 14.11.2000-
ж, Кара-Суу району, Кыш-Абад айылы 
Билими: кесиптик орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Суу РЭТ те инспектор сот адиси 
болуп эмгектенип жатат. Жеке 
маалымат: бойдок. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
районунун  Кыш-Абад айылы  Тел.: 
0774 441110 
Почта: Zundunovtojcubek@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эл үчүн кызмат кылам! 

1. Эл ичиндеги ар-кандай көйгөйлөрдү чечүү. 
2. Баардык айылды таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ар-кандай инвестицияларды айылга тартуу.  
4. Борбордук көчөлөргө асфальт курдуруу.   
5. Аз камсыз болгон үй-бүлөөлөргө жардам берүү.  
 



6.  

 

Каимов Акылбек Пирзаилдинович 
Туулган жылы жана жери: 29.01.1982-
ж, Кара-Суу, Отуз-Адыр айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Отуз-Адыр айылдык кеңешинин 
төрагасынын орун басары. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 2 
кыздын, 2 уулдун атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Савай-Арык айылы 
Тел: 0707 22-52-88 
Почта: lmirbekhashimov1000@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иш – ак эмгек менен айылдын ѳнүгүүсүнѳ кѳмѳк кѳрсѳтүү! 

Айыл ѳкмѳттүн кызматкерлери  менен биргеликте айылдык социалдык 
масмелелерин чечүү. Айыл ѳкмѳттүн бюджетин толтуруунун тура багыттарын 
иштеп чыгуу жана сарамжалдуу пайдалануу. Айылда аткарылып жаткан 
чарбалык иштерди ѳз убагында жана сапаттуу аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳ жана 
жардам берүү. 
 

7.  

 

Мамазакиров Тыныбек 
Жаныбекович 
Туулган жылы жана жери: 26.02.1994-
ж, Кара-Суу району, Беш-Кепе айылы 
Билими: жогорку, Ош  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Суу райондук архитектура 
башкармалыгы,  
башчы адис. Байланыш үчүн 
маалымат: Кара-Суу району, Беш-Кепе 
айылы Тел.: 0779709797, Почта: 
tynybekmamazakirov@mail.ru 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Айыл жөнүндө көп ойлонуу жана туура ойлонуу! 

Беш-Кепе айылынын ичүүчү таза суу маселесин кампа куруу менен толук 
кандуу чечүү жана жергиликтүү бюджетти жогорулатуу максатында 
«ишкердик-муниципалдык ишканасын түзүү жана кичи логистикалык 
борборлорду курууну» сунуштоо; 
 



8.  

 

Нишанбаев Жумабек Суюнбаевич 
Туулган жылы жана жери: 15.04.1989-
ж, Кара-Суу району, Жаңы-Кызыл-Суу 
айылы 
Билими: кесиптик орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Суу аймактык ооруканасы, рентген 
лабарант. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 
баланын ардактуу атасы 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-
Адыр айыл аймагы Жаӊы-Кызыл-Суу 
айылы 
Тел: 0779010488 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эл үчүн кызмат кылуу! 

Айыл жергесинин инфраструктурасын жогорлатууга салым кошуу, мектеп, 
бала бакча, ФАПтарга жардам берүү, эл үчүн кызмат кылуу. 
 

9.  

 

Саданов Талант Калыкович 
Туулган жылы жана жери: 11.11.1980 
Кара-Суу району, Кыш-Абад айылы. 
Билими: Жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
№102 М.Тешебаев орто мектебинин 
мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кыш-Абад 
айылы, Саданов Аким к. 
Тел: 0777-00-73-72, Почта: 
Stscsistfdstj@gmail.com 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элимдин келечеги баарынан кымбат! 

 
1. Айылдын  социалдык экономикалык ѳнүгүүсүнѳ жардам берүү. 
2.“Биздин келечек жаштар” демилгесин колдоо. 
3. Айыл чарба багытын ѳнүктүрүү. 
4. Үйсүз үй-бүлѳѳ, үнсүз булбул (жер маселеси). 
5. Таза суу, агын суу маселеси. 
 



10.  

 

Сатинбаев Байэль Капарбаевич 
Туулган жылы жана жери: 07.07.1996-
ж, Кара-Суу району, Кыш-Абад айылы 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-
Адыр айыл өкмөтү Кыш-Абад 
участкасы  тел: 0779 04 59 55 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эр намысы – эл намысы! 

1. Айылдын социалдык экономикалык ѳнүгүүсүнѳ жардам берүү. 
2. Биздинкелечек “Жаштар”жаштар демилгенсин колдоо. 
3. Айыл чарба, дыйканчылык багытын ѳнүктүрүү. 
4. Үйсүз үй-бүлѳѳ, үнсүз булбул (жер маселеси). 
5. Таза суу агын маселеси, Жол маселеси.Айылга инвесторлорду тартуу. 
6. Айылга кѳп орундуу цехтерди ачып, элдерди жумуш менен камсыздоо. 
 

7.  

 

Токтоназарова Айчүрөк Бопоевна 
Туулган жылы жана жери: 05.10.1966-
ж. Кара-Суу району, Учкун айылы. 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  “Абай –Нур бакча” бала 
бакчасынын директору. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 5 
баланын энеси.    
Байланыш үчүн маалымат: Отуз- 
Адыр айыл аймагы Кыш-Абад айылы, 
Тел: 0507519168 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Адал иштеп, ак дилден кызмат кылуу! 

Бала бакчаларда балдарга болгон шарттардын жакшыруусун камсыздоого 
жетишүү. Жергиликтүү бюджеттен эмеректерге,канализацияга, ысык сууга 
каражат бөлдүрүү менен бакчадагы балдар үчүн шарттарды жакшыртууга 
жетишүү. КРнын президентинин Жарлыктарын турмушка ашыруу “Абай-Нур 
бакча ”балдар бакчасына кошумча 4 бөлмөлүү имарат салдырууга жетишүү. 
Имараттын бөлмөлөрү тар болгондугуна байланыштуу балдардын катышуусу 
чектелүү болуп жатат. Айылдагы аярлуу катмардардагы үй-бүлөлөрдүн 
балдарын тамак-ашка болгон төлөмдөрүнө жергиликтүү бюджеттен каражат 
бөлдүрүү менен женилдетүүлүргү жетишүү.   

8.  

 

Туйчиев Шеркузу 
Туулган жылы жана жери: 22.07.1957-
ж, Кара-Суу району, Кыш-Абад айылы 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-
Адыр айыл аймагы, Кыш-Абад айылы, 
тел: 0770 722700 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ак дилден кызмат кылуу, адал иштөө, эмгек жаратуу. 

Азыркы убакта Бүткүл Дүйнөлүк инвесторлор менен иштешуу. Отуз-Адыр 
айыл өкмөтүнө таза суу, жол, ФАП, мечиттерди куруу жана муктаждарга 
жардам берүү иштерин жүргүзүү. 
 



9.  

 

Уразова Эльмира Рамазановна 
Туулган жылы жана жери: 19.02.1987-
ж, Кара-Суу району, Савай-Арык айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жооптуу 
катчысы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 3 уул, 1 
кызы бар. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району Кыш-Абад айылы 
Тел: 0553 366136 
Почта: elmiraurazova990@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Биз аз сүйлөп, көп иш аткарабыз! 

Айыл жергесине жаңы иш орундарын түзүү инвестиция тартуу, 
жумушсуздуктун санын кыскартуу, жолдорго шагыл төктүрүү, асфальт 
төшөтүү, көчөлөрдү жарыктандыруу, бала бакчалардын санын көбөйтүү, таза 
суу маселесин көтөрүү,аз камсыз болгон жана көп балалуу үй-бүлөөлөргө 
мамлекет тарабынан, айыл өкмөт тарабынан берилүүчү жардамдарды каратуу. 
Жогоруда аталган көйгөйлөр жана маселелерди сессияга сунуштап, акча 
каражат бөлдүрүү. 
 

10.  

 

Чолпонов Нурилла Усенбаевич  
Туулган жылы жана жери: 26.08.1987-
ж, Кара-Суу району, Савай-Арык айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
2006-жылдан баштап “Үсөн Канат” 
дыйкан чарбасында эмгектенип келет. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 кыз, 2 
уулдун атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-
Адыр айыл аймагы, Сабай Арык 
айылы,  Тел: 0500887656 
Эл почта: nurkanat.8717@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элимдин, жеримдин өнүгүп өсүү жолунда, жанымды аябайм! 

Айыл жергесинин ифраструктурасын жогорулатууга салым кошуу. Сугат 
сууну суу чарба жетекчилери менен тыгыз байланышта иштеп, элге жеткирүү. 
Таза суу маселесин чечүүгө, жолдорду оңдоп түзөөгө жана жашылдандырууга 
аракет кылам. Айылга кичи эс алуучу паркка жер ажыратууга, билим берүү 
мекемелеринин муктаждыктарын чечүүгө жардам берем. 
 



11.  

 

Эргешбаев Калмурат Мамытбекович 
Туулган жылы жана жери: 24.09.1988-
ж, Кара-Суу району, Жаңы-Кызыл-Суу 
айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
№63 Октябрдын 70-жылдык орто 
мектебинде мугалим болуп эмгектенет. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 2 уул, 1 
кыздын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Суу 
району, Отуз-Адыр айыл аймагы,   
Тел.: 0 777 79 29 59 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Эл үчүн кызмат кылуу! 

Элдин кѳйгѳйүн угуу жана Отуз-Адыр айылын ѳнүктүрүү. 
 

12.  

 

Юсупов Абдрахман Борубаевич 
Туулган жылы жана жери: 11.02.1976-
ж, Кара-Суу району, Савай-Арык айылы 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
“Марат» дыйкан чарбасынын башчысы. 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 
Байланыш үчүн маалымат: Савай-
Арык айылы Тел:05054946-41 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Күч бирдикте! 

Мектепке чейинки окуу борборлорунун көбөйүшүнө салым кошуу жана 
сапатын көтөрүүгө көмөктөшүү. 
 

13.  

 

Юсупова Гулчехра Жумабаевна 
Туулган жылы жана жери: 02.04.1970-
ж. Өзбек Республикасы, Кувасай шаары, 
Найман айылы  
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  Мугалим. Кара-Суу 
шаарындагы №66 И.В.Ленин орто 
мектеби.  
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 3 уул, 2 
кыздын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: Отуз-
Адыр аыл аймагы Савай арык айылы. 
Т  +99655161 69 01 +996 507 72 0226  
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эл-журтума тийсе менин керегим, кубанычта согот дайым жүрөгүм! 

 
1. Отуз-Адыр айылдык аймагынын Савай-Арык, Кожомбак,Тажибай, Чоок 
жана Ош-3000 айылдарындагы жаш балдар үчүн мектепке чейинки билим 
берүү мекемесин жана үй-бүлөлүүк дарыгерлер пунктун ачуу. 
2.Жогоруда аты аталган айылдардагы кыз келиндерди жумуш менен 
камсыздоо максатында тигүү цехтерин жана кондитер азыктарын иштеп 
чыгуучу цехтерди ачуу. 
3. Жогорудагы цехтерде иштөөчү кыз келиндер үчүн № 11 Ж.Атабаев 
атындагы орто мектеп базасында кесипке багыттоо боюнча окуу курстарын 
ачуу. 
 4.  Ар түрдүү эл аралык долбоорлор менен иштөө. 
  


