
Баткен  районунун Ак-Татыр айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
 

11 мандаттуу № 1 Ак-Татыр шайлоо округу (УШК № 8056)  
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  

 

Абдибакир уулу Мунарбек 

Туулган жылы жана жери: 26.02.1992-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0778 802070, 
abdibakiruulumunarbek@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Жаңы муун, жаркын келечек! 

 
1.Ак-Татыр айыл аймагын өнүктүрүү үчүн инвестиция тартуу. 
2.Ак-Татыр айылына таза суу менен камсыз кылуу. 
3.Ак-Татыр айылына тазалык ишканасын ачуу. 
4.Ак-Татыр айылынын жатарын биримдикке чакыруу жана келген инвесторлор 
менен биргеликте иш алып баруу. 
5.Ак-Татыр айылынын көчөлөрүн жарыктандыруу. 
6.Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн аймагындагы чек арадагы айылдардын 
жашоочулары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу. 

2.  

 

Амирбек уулу Алтынбек 
 
Туулган жылы жана жери: 19.05.1980-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими:  жалпы орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 2009-ж., а.у. Баткен РЭС, 
инспектор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0770 488380, 
altynbekamirbekuulu790@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Көрө албастыкты таштоо керек” 

1. Айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 
2. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоо. 
3. Спорт жаатында иш алып баруу. 
4. Жаңы инвесторлорду тартуу. 

3. 

 

Анаркул уулу Равшанбек 
 
Туулган жылы жана жери: 11.04.1993-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: убактылуу иштебейт. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0772 945 976 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Сен ак болсоң, мен ак болсом коом да таза болот” 

1. Ак-Татыр айылынын социалдык экономикасын көтөрүү. 
2. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Айылга ар тараптуу инвестиция тартуу. 
4. Айылдагы миграция маселесин жоюу, жумуш орундары менен камсыз 

кылуу. 



4. 

 

Ашимова Манзура Мамасалиевна 
 
Туулган жылы жана жери: 22.06.1986-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Баткен райондор аралык эмгек 
социалдык камсыздоо жага миграция 
башкармалыгынын Ак-Татыр айыл өкмөтү 
боюнча социалдык кызматкери. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0776 075 337 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Элди жакырчылыктан чыгаруу, жаркын жашоого үгүттөө!” 

1. Жаштарды иш менен камсыз кылып ички жана сырткы миграция агымын 
азайтуу. 
2. Айылга инвестиция тартып, өкмөттүк эмес уюмдар менен чакан бизнес-
долбоорлорду ишке ашыруу. 
3. Ички жолдорду оңдоо, асфальттоо, жарыктандыруу, тазалыкты уюштуруу, 
заманбап таштанды таштоочу ящиктерди орнотуу. 
4. Айылдагы кыз-келиндерди бекер окууларга окутуп жумуш менен камсыз 
кылуу, спорт-комплексин куруу. 
5. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү чектелген үй-
бүлөлөргө күндүзгү эс алуу билим борборун ачып коомго аралаштыруу. 
6. Эл менен айыл-өкмөттүн ортосунда көпүрө болуп берүү. 

5. 

 

Бектемиров Элеман Джангирович 
 
Туулган жылы жана жери: 23.06.1993-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: убактылуу иштебейт 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 07016026422 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Аракет тактык” 

1. Ак-Татыр айылынын инфраструктурасын көтөрүү. 
2. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Айылга ар түрдүү инвестиция тартуу. 

6. 

 

Жусупов Саатбек Сабыралиевич 
 
Туулган жылы жана жери: 23.04.1972-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: айылдык кеңеш. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, алты баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0773844543 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Ааламга жол айылдан башталат” 

1. Ак-Татыр айылынын социалдык экономикасын көтөрүү. 
2. Айылдын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Айылга ар тараптуу инвестиция тартуу. 
4. Айылдагы миграция маселесин жоюу жумуш орундары менен камсыз кылуу. 
 



7. 

 

Камалов Алыкул Кожалиевич 
 
Туулган жылы жана жери: 20.07.1995-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, эки баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0774952515 
baijigitov9@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Аарыбас мээнет, Ак эмгек” 

1. Айылдын көйгөйлөрүн чечүү. 
2. Гендердик саясат жүргүзүү. 
3. Спорт жаатында иш алып баруу. 
4. Мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугун коргоо. 
5. Жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүп берүү. 

8. 

 

Кулмурзаев Абдимажит Каразакович 
 
Туулган жылы жана жери: 01.01.1977-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими:  орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 
Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0777 01 01 77 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу!” 

1. Ак-Татыр айыл аймагына ар тараптуу инвестиция тартуу, чакан 
долбоорлорду ишке ашыруу. 
2. Ак-Татыр айылынын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Күчүм жетпеседа, адилеттүүлү сөзүм менен иштөө. 

9. 

 

Муктарали уулу Баймурза 
 
Туулган жылы жана жери: 26.05.1991-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими:  орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0502 22 37 91 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1). Ак-Татыр айыл аймагын өнүтүрүү. 
2). Ак-Татыр айылына таза суу менен камсыз кылуу. 
3). Ак-Татыр айылына ишкана жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. 
4). Ак-Татыр айылынын жаштарын биримдике чакыруу жана келген 
инвесторлор менен биргеликте иш алып баруу. 
5). Ак-Татыр айыл өкмөтунүн аймагындагы чек арадагы айылдардын 
жашоочулары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу. 



10. 

 

Нарзилла уулу Мунарбек 
 
Туулган жылы жана жери: 02.02.1991-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими:  орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
 айылы, 0776 02 02 91  
munarbekjamalov94@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Жаңы муун, жаркын келечек!” 

1. Ак-Татыр айыл аймагын өнүктүрүү. 
2. Ак-Татыр айылын таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ак-Татыр айылына ишкана жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. 
4. Ак-Татыр айылынын жаштарын биримдикке чакыруу жана келген 
инвесторлор менен биргеликте иш алып баруу. 
5. Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн аймагындагы чек арадагы айылдарына 
жашоочулары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу. 

11. 

 

Нишанова Бахтыгуль Абдумаликовна 
 
Туулган жылы жана жери: 20.02.1990-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0779 97 45 20 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Элди биримдикке чакыруу!” 

1. Ак-Татыр айыл аймагын өнүктүрүү. 
2. Ак-Татыр айылына таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ак-Татыр айылына ишкана жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. 
4. Ак-Татыр айылынын жаштарын биримдикке чакыруу жана келген 
инвесторлор менен биргеликте иш алып баруу 
5. Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн аймагындагы чек арадагы айылдардын 
жашоочулары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу. 

12. 

 

Сарыкулова Аширгуль Яшаевна  
 
Туулган жылы жана жери: 08.02.1974-ж., 
Шураб ш., Исфара району, Ленинабад облусу 
Тажикстан Республикасы 
Билими: жалпы орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  үй кожейкеси 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, алты баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел:  0779 914798 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу!” 

1. Ак-Татыр айыл аймагына ар тараптуу инвестиция тартуу, чакан 
долбоорлорду ишке ашыруу. 
2. Ак-Татыр айылынын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Күчүм жетпеседа адилеттүүлүк сөзүм менен иштөө. 



13. 

 

Халмурзаев Муктарали Абдирашитович 
 
Туулган жылы жана жери: 18.01.1984-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, алты баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0770 198481 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элди ынтымакка чакыруу! 

1. Ак-Татыр айыл аймагын өнүктүрүү. 
2. Ак-Татыр айылына таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ак-Татыр айылына ишкана жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. 
4. Ак-Татыр айылынын жаштарын биримдике чакыруу жана келген 
инвесторлор менен биргеликте иш алып баруу. 
5. Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн аймагындагы чек арадагы айылдардын 
жашоочулары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу. 

14. 

 

Шерматова Дилбархан Ысмаиловна 
 
Туулган жылы жана жери: 26.04.1973-ж., 
Баткен ш. Баткен облусу. 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы:  Ак-Татыр айылындагы ФАП, 
медайым 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0221 007532. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элди биримдике чакыруу! 

1. Ак-Татыр айыл аймагын өнүктүрүү. 
2. Ак-Татыр айылына таза суу менен камсыз кылуу. 
3. Ак-Татыр айылына ишкана жаштарды жумуш менен камсыз кылуу. 
4. Ак-Татыр айылынын жаштарын биримдике чакыруу жана келген 
инвесторлор менен биргеликте иш алып баруу. 
5. Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн аймагындагы чек арадагы айылдардын 
жашоочулары менен биргеликте ар кандай чыр-чатактардын алдын алуу. 

 
 
 
 

 
Баткен  районунун Ак-Татыр айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

 
7 мандаттуу № 2 Рават шайлоо округу (УШК № 8055)  

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.   Абдулломутов Сүйүнбай Шералиевич 
 

Туулган жылы жана жери: 13.06.1984-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими:  жалпы орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Өкмөттүн жүргүзүп жаткан иштерин көзөмөлдөө! 

1. Айылдын өнүгүүсүнө түүра жолго салуу, жаштардын келечегин туура 
пайдалануу. 
2. Рават айылынын элдери менен тыгыз байланышта иштөө. 
3. Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн бюджетин туура бөлүштүрүү жана Рават айылына 
жакшы иштерди тартуу 



Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0778 00 04 84 
 

 

2.   Асанов Камчыбек Мийдинович 
 

Туулган жылы жана жери: 20.07.1981-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Баткен обласынын эрежесиз эр 
мушташынын президенти 
Байланыш үчүн маалымат: Рават айылы а,  
тел:  0559 20 07 81 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Өкмөттүн жүргүзүп жаткан иштерин туура көзөмөлдөө! 

1. Айылдын өнүгүүсүнү туура жолго салуу  жаштардын келечегин туура 
пайдалануу.  
2. Рават айылынын  элдери менен тыгыз байланышта иштөө.  
3. Ак-Татыр айыл өкмөтүнүн бюджетин туура бөлүштүрүү жана Рават айылына 
жакшы иштерди тартуу  
 

3.  Дуйшобай уулу Аскарбек 
 
Туулган жылы жана жери: 11.01.2000-ж, 
Рават а, Баткен району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Рават орто мектебинде дене 
тарбия мугалими 
Байланыш үчүн маалымат: Рават а, тел: 
0704 980200 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот! 

1. Ички жолдорду оңдоо. 
2. Спорт комплекстерди салуу. 
3. Рават айылына инвесторлорду тартуу жана жумуш орундары берүү 

4.  Жангиров Дурусбек Сейдимахматович 
 
Туулган жылы жана жери: 03.07.1998-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими:  атайын орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Кыргыз почтасы ААК Рават 
байланыш болумунун башчысы болуп 
эмгектенет.. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0777 010177 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Жаштар олконун азыркысы жана келечеги! 

1. Ак-Татыр айыл аймагына ар тараптуу инвестиция тартуу, чакан 
долбоорлорду ишке ашыруу. 

2. Рават айылынын ички жолдорун ондоо. 
3. Рават айылынын электр жабдыктарын жакшыртуу жана толук камсыз 

кылуу. 
4. Маркетинг жана СММ жаатында окууларды откоруу. 
5. Жаштарды бизнес план финансылык кииреше жана чыгашалар жаатында 

тренингдерди 

 



5.  Кадыров Нургазы Аззамбаевич 
 
Туулган жылы жана жери: 21.01.1963-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Пенсионер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, торт баланын 
атасы, он неберенин чоң атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Рават айылы,  
тел: 0553 55 32 48 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 

1. Рават айылындагы БСР долбоорун ишке ашыруу (суугат суу маселесин 
чечүү). 

2. Райондук жана айыл өкмөттөр аралык чек араларды тактоо, чечүү. 
3. Тоо айылы макамын ишке ашыруу. 
4. Рават орто мектебинин типтуу имаратынын курулушун ишке ашыруу 
5.  Айыл окмотундогу коррупция менен курошуу. 

 
6.  Кудайкул уулу Касымбек 

 
Туулган жылы жана жери: 02.07.1992-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими: орто,  
 Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Фермер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Рават айылы,  
тел: 0705 099 992 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Жаштар колдойт! 

1. Рават айылына инвесторлорду тартуу менен бирге жумуш орундарын тузуу. 
2. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн укугун 
кергоо. 
З. Айыл ичиндеги көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү. 
 

7.  Мажитова Максатай Исакбаевна 
 
Туулган жылы жана жери: 02.07.1977-ж, 
Рават а, Баткен району. 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Рават орто мектебинде 
мугалими 
Байланыш үчүн маалымат: Рават а,  
тел: 077344 11 74 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт! 

 

1. Жергиликтүү бийликтин ишин көзөмөлдө жана аларга жардам берүү. 
2. Айыл элинин социалдык экономикалык абалын жакшыртууга салым кошуу. 
3. Ишкерликтин жаңы турлөрүн айыл жергесине алып келүү. 
4. Социалдык обьектилердин абалын жакшыртуу. 

 



8. 

 

Мурзамуратов Омурбек Абдусаттарович 
 
Туулган жылы жана жери: 28.05.1994-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: жеке ишкер. 
Байланыш үчүн маалымат: Рават айылы,  
тел:  0553 553349 omurbek.94@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

“Арыбас мээнет, Ак эмгек” 

1. Айылдын көйгөйүн чечүү. 
2. Гендердик саясат жүргүзүү. 
3. Айыл-чарба жаатында иш алып баруу. 
4. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоо. 
5. Айыл жаштарына жумуш ордун түзүү жана багыт берүү. 
6. Жаш ишкерлер менен тыгыз иш алып баруу 

9. 

 

Рахманова Толгонай Урумбаевна 
 
Туулган жылы жана жери: 07.12.1981-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими:  жалпы орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, алты баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр 
айылы, тел: 0555 698269 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Элге чын дилимден кызмат кыламын! 

1. Элге кызмат кыламын. 
2. Калкты социалдык жактан жардамга муктаж мумкунчулугу чектелген үй-

бүлөлөргө жардам берүү. 
3. Эл менен айыл өкмөттүн ортосунда көпүрө болуп берүү. 

 

10. 

 

Шадыманова Бүбүпарида Досматовна 
 
 Туулган жылы жана жери: 17.09.1967-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Рават айылы,  
тел:  0773 121829 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ааламга жол айылдан башталат! 

1. Рават айыл аймагына ар тараптуу инвестиция тартуу, чакан    
долбоорлоду ишке ашыруу. 

2. Мүмкүнчулүгү чектелеген адамдардын укугун коргоо. 
3. Рават айылынын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 

 



11. 

 

Эркинов Дастанбек Эркинович 
 
Туулган жылы жана жери: 02.07. 1991-ж., 
Рават айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ак-Татыр айылдык кеңешинин 
депутаты 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Рават айылы, 
тел: 0773 65-11-66 
Почта: erkinovdastanbek@gmail.com 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Айылдын өнүгүшү өлкөнүн өнүгүүсүнө зор өбөлгө түзөт. 

1. Жергиликтүү бийликтин ишин көзөмөлдөө жана аларга жардам берүү. 
2. Айыл өкмөтүнүн элинин социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга 

салым кошуу. 
3. Ишкердиктин жаңы түрлөрүн айыл жергесине алып келүү. 
4. Социалдык объектилердин абалын жакшыртуу. 

 

 
 

 
 

Баткен  районунун Ак-Татыр айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
3 мандаттуу № 3 Орто-Боз шайлоо округу (УШК № 8061)  

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  Исаков Анарбай Жалилович 
 
Туулган жылы жана жери: 13.06.1984-ж., 
Орто-Боз айылы, Баткен району. 
Билими: жогору,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул,                         
2 кыздын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Ак-Татыр а  
тел: 0772020160 
Почта: Anarbajisakov1@gmail.com 

  

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ар дайым кооз кеп урганга ишенбе, 
 
Унчукпай туруп, кооз иштерди кылганга ишен! 
 
3. Таза суу көйгөйү 
4. Сугат суу көйгөйү 
5. Айылдын ички жолдорунун маселеси 
6. Проектер менен иштөө 
7. Инвестиция тартуу 



2.  Темирбаев Кеңеш Сапарбаевич 
Туулган жылы жана жери: 21.01.1978-ж., 
Орто-Боз айылы, Баткен району. 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Орто-Боз 
айылы Ак-Татыр айылы тел: 0773 351188, 
temirbaevkenes1@gmail.com 
  

Шайлоо алдындагы программасы. 

        Эмгегим элим үчүн! 
 

1. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана камсыз кылуу. 
2. Мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздук стандартарынын иштеп 

чыгуу. 
3. Элди социалдык абалын жана аймактын экономикасын көтөрүү. 

3.  Ысаков Санжарбек Бакирович 
 
Туулган жылы жана жери: 22.08.1985-ж, 
Орто-Боз айылы, Баткен району. 
Билими: жогору, 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Жеке ишкер 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Орто-Боз 
айылы, тел: 0778030035, ysakov85@bk.ru 
  

Шайлоо алдындагы программасы. 

 «Сени аяган дос эмес, сага жардам берген дос»! 
 

1.Айылдын койгойлуу маселелерин чечүү 
2.Жакыр жашаган үй-бүлөлөрго моралдьж жана материалдык жардам берүү 
3.Мумкунчулугу чектелген адамдардын укугун коргоо 
4.  Гендердик саясатты жүргүзүү 
5.Жашы жетелек өспүрүмдөрду, аялдарды үй-бүлөдөгү жана коомдогу 
зордук зомбулуктан коргоо жана юридикалык жардам берүү 
6. Айылдын бюджетин дотациядан алып чыгуу  
7. Жаны инвесторлорду тартуу менен жумушчу орундарды тузуу 

4.  Эшмурзаева Обидахан Эшанкуловна 
 
Туулган жылы жана жери: 20.06.1968-ж., 
Ак-Татыр айылы, Баткен району. 
Билими: жалпы орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Баткен району, Орто-Боз 
айылындагы ГСВ-10 Үй-бүлөлүк дарыгерлер 
бөлүмүнүн техничкасы 
Азыркы күндө өкмөттө Аялдар кеңешинин 
төрагасы болуп эмгектинип жатат. 
Байланыш үчүн маалымат: Орто-Боз 
айылы, тел: 0776 20 0668 
  

Шайлоо алдындагы программасы. 

Жаштарды, аялдарды колдойм! 
 

1. Ар түрдүү долбоорлорду жазып айылга инвестиция тартуу. 
2. Чакан тигүү цехтерин ачып аялдарга жумушчу орундарын түзүү. 
3. Мүмкүнчулүгү чектелген жарандарга материалдык жана моралдык 

колдоо көрсөтүү 

 


