
Талас облусу Кара-Буура району Бейшеке айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
Бейшеке айылдык кеңеши, 5 мандаттуу № 1 Кара-Буура шайлоо округу (УШК № 6046) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  Алымбекова Сейнеп Ергешбаевна 

 Туулган жылы жана жери: 4.02.1966-жыл 
Кара-Буура айылы Кара-Буура району 
Билими:  жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: мугалим, 
А.Умарбеков орто мектеби 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Буура 
айылы, тел: 0559408075. 
           

             Шайлоо алдындагы программасы: 
Билим күчтүү минди жыгат! 

1. Замандын талабына ылайык Бейшеке айыл аймагынын жана 
Кара-Буура айылынын өсүп өнүгүүсүнө жакындан салымды 
кошкум келет.                                                                               
 2. Бюджетти туура, максаттуу бөлүштүрүүгө көзөмөл 
жүргүзүүгө.жалпы айыл тургундарынын  
кызыкчылыгын,социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө аракеттенем.                                                  
3. Дыйкандар үчүн  суугат иштерин жакшыртуу максатында 
каналдарды жана ички арыктарды  тазалоону,малчылар үчүн 
жайытка баруучу жолдордун абалын жакшыртууга жооптуу 
адамдардын ишине көзөмөл жүргүзөм 

2.  Бекбердиев Мирбек Анашбекович 
Туулган жылы жана жери: 12.01.1971-жыл 
Кара-Буура айылы Кара-Буура району 
Билими: жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-Буура 
СПАсы,  эсепчи 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Буура 
айылы, тел: 0500323766 
      
 

 
 

 
 

                  Шайлоо алдындагы программасы: 
                   Суу сыйлаган зор болоор! 
1. Тышкы арык каналдарды эксковатор менен каздырып 
дыйкандарыбызга өз убагында суу берүү. 
2. Жайыт комитетинин төрагасы менен сүйлөшүп 
айылыбыздын айрым көчөлөрүнө кум шагал төктүрүү. 
3. Мен жашаган айылымдагы мүмкүнчүлүгү чектелген 
жарандарыбызга жакындан колдоо көрсөтүү. 
 
 
 



3.   
Жамалбек уулу Адилет 
 Туулган жылы жана жери: 31.05. 1992-жыл 
Кара-Буура айылы. Кара-Буура району 
Билими:  атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-
Буура  айылы, тел: 0559791097 
 
 

 
 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Айылым алтын бешигим! 

 1. Бейшеке айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл 
жана айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун 
муктаждыктарын чечүүгө жана жаштардын демилгесин колдоо. 
  2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу 
үчүн инвистицияларды жана гранттарды тартуу. 
  3. ФАПты жана мечиттин курулушун көзөмөлдөө  жана аяктоо. 
  4. Футбол аянчасын курганга жардам берүү. 
  5. Дене тарбиянын массалык спорт өнүктүрүү жана колдоо 

4. 

 
 
 

Жантаева Гүлзида Калыгуловна 
 Туулган жылы жана жери: 12.06.1978-жыл 
Кара-Буура айылы Кара-Буура району. 
Билими:  атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-Буура 
ФАП медайым 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Буура 
айылы, тел: 0553780612 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Билими күчтүү минди жыгат! 

1. Ички таарып кеткен жолдорду кеңейтүү жана кум шагал 
төгүлбөгөн жолдорго кум төгүү. 
2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө берилүүчү жерлерди туура 
бөлүштүрүү.  
3. Тротуар маселесине колдон келишинче аракетимди кылам. 
 
 
 
 

5. 

 

Иманбеков Маткерим Рысбекович 
 Туулган жылы жана жери: 18.09.1973-жыл, 
Кара-Буура айылы, Кара-Буура району 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери,ээлеген 
кызматы:  А. Умарбеков атындагы орто 
мектеби, мугалим 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Буура 
айылы, тел: 0554249545 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Жаңы күн жаңы мүмкүнчүлүк, аны туура пайдалан! 

1. Таза суу масселесин чечүүгө жардам берүү. 
2. Жетим жесирлерге пособия албагандарга жардам берүү. 

     3. Кара-Буура  айылына амбулаторный больница ачуу. 
4. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу кичи 
ишкерликтерди кобойтуу  инвесторлорду тартып келүү. 
5. Маданий жактан элимдин каада салтынын өнүгүп өсүшү үчүн 
колдон келишинче  уюштуруу иштерин колго алам. 
 



6. 

 

Темирбекова Нурила Татаровна 
Туулган жылы жана жери: 9.03.1974-жыл 
Кара-Буура айылы Кара-Буура району. 
Билими:  жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кара-Буура айылынын китепканасы, 
китепканачы 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Буура 
айылы, тел: 0557712504 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Айылыма көйгөйсүз жашоо берүү! 

1. Айыл өкмөтүн стратегиялык  планына,  шартына жараша  
сунуштарды  киргизүү, 
2. Айыл жашоочуларына  аярлуу топторуна  айыл өкмөт тарабы 
жагынан шартына жараша  жардам көрсөтүү. 
3. Айыл өкмөтүнүн  фондусундагы  кайра бөлүштүрүү 
жерлерин,  туура акыйкат бөлүштүрүүнү  көзөмөлдөө, 
4. Айыл аймака  инвестиция  тартып келүүнү  
уюштуруу,аракетенүү, 
4. Бюджетин  бекитилген  тармактары боюнча аткарылышын  
дайыма көзөмөлдөө. 
 

 

Талас облусу Кара-Буура району Бейшеке айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
Бейшеке айылдык кеңеши, 7 мандаттуу №2  Бейшеке шайлоо округу (УШК № 6047) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  Акматов Мурат Бекболсунович 

 Туулган жылы жана жери: 6.10.1960-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жалпы орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0707781584 
 
 

 
 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Элимдин жакшы жошоосу үчүн! 

1.Бейшеке айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл жана 
айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун муктаждыктарын 
чечүүгө жана жаштардын демилгесин колдоо. 
2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвистицияларды жана гранттарды тартуу. 
3. Дене тарбиянын массалык спорт өнүктүрүү жана колдоо. 
4. Жаш үй-бүлөлөргө турак жай куруу максатта жер бөлүп берүү. 
 



2. 

 

Акылбеков Замир Раимбекович 
Туулган жылы жана жери: 15.02.1954-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0552753545 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Эмгегим элим үчүн! 

 
 1. Ички таарып кеткен жолдорду кеңейтүү жана кум шагал 
төгүлбөгөн жолдорго кум төгүү. 
 2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө берилүүчү жерлерди туура бөлүштүрүү. 
 3. Тротуар маселесине колдон келишинче аракетимди кылам 

3. 

 

Байсеитова Кутбүбү Калдарбаевна 
Туулган жылы жана жери: 22.08.1967-жылы, 
Пушкин айылы,  Манас району 
Билими:  атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Бейшеке 
айылдык китепканасы, китепканачы 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0704866292 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Аялдар коомдо күч! 

1  Бейшеке  айыл аймагынын социалдык-экономикалык абалынын  
өнүгүшүнө салымымды кошом. 
2. Бейшеке айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай 
долбоорлор, донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет кылам. 
3. Бейшеке айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө 
   салым  кошом . 
4. Маданий  жактан  элимдин  каада  салтынын  өнүгүп өсүшү  үчүн  
колдон  келишинче жардам берем. 

4. 

 

 
Бакиров Шамбет Анарбекович 
Туулган жылы жана жери: 7.02.1962-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жогорку   
Иштеген жери, ээлеген кызматы: “Наристе-
Айдау” бала бакчасы, оператор 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0557788187 

  

Шайлоо алдындагы программасы: 
Балдар биздин келечегибиз! 

1  Бейшеке  айыл аймагынын социалдык-экономикалык абалынын  
өнүгүшүнө салымымды кошом. 
2. Бейшеке айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай 
долбоорлор, донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет кылам. 
3.Бейшеке айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө 
   салым  кошом . 
4. Маданий  жактан  элимдин  каада  салтынын  өнүгүп өсүшү  үчүн  
колдон  келишинче уюштуруу  иштерин  колго  алам. 
 



5. 

 

 
Жусупбеков Абдыракман Абдышович 
 Туулган жылы жана жери: 21.01.1957-жылы,   
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими: атайын орто   
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, алты баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0704310424 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Суу сыйлаган зор болоор! 

1. Таза ичүүчү суу менен камсыздоо. 
2. Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү, колдоо. 
3. Бейшеке  айылына толук кандуу бала бакча куруу 
4. Өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу. 
5. Жаңы конуштардын социалдык-экономикалык маселелерин 
чечүү (суу, жол, жарыктандыруу маселелери). 
6. Спорт аянтчасын куруу. 
7. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвестицияларды жана гранттарды тартуу. 

6. 

 

Муратбеков Абдыкул Жамалбекович 
 Туулган жылы жана жери:  5.07. 1976-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0500461076 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Ыймандуу келечек! 

1. Биринчи учурда айылыбыздын элин толугу менен таза суу менен 
камсыз кылуу. 
2. Бейшеке айылында жайгашкан мечитибиздин дааратканасы 
жоктугунан улам айыл элине, келген конокторубузга коп 
кыйынчылыктарды жаратууда.  Адам баласы тамак-аш менен 
денесин азыктантса, мечиттен адамдын жан дуйнөсү азыктанат 
эмеспи. Ошол себептуу мечитке баардык шарттарды тузүүнү 
өзүмдүн алдыма койгон максаттарымдын бири десем жанылбайм. 

7.  Рысалиева Клара Азатовна 
Туулган жылы жана жери: 31.05.1962-жылы, 
Бишкек шаары 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: пенсионерка 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, алты баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0553623105 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
      Ар бир адам татыктуу жашоого укуктуу! 
1. Бейшеке айылымдын элине социалдык коргоо боюнча иштерди 
алып баруу 
2. Бейшеке айылына социалдык имараттарды куруу боюнча 
иштерди алып баруу. 
3. Бейшеке айлыбызды көрктөндүрүү,айыл  ичиндеги жолдорду 
ондоо,тазалыкты сактоо боюнча иштерди алып баруу. 
 
 



8. 

 

Сагыналиев Баястан Жапаркулович 
Туулган жылы жана жери: 27.09.1995-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: “Эмилия” 
ЖЧК,  башкы ветеринар 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0700028747 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Эмгегим элим үчүн! 

1. Жаңы түзулүп жаткан көчөлордөн шарттарынын жакшырышына 
жардам берүү. 
2. Электр чубалгыларын тартуу трансформаторлорду орнотуу элди 
жарык менен камсыз кылуу. 
3. Маданий эл агартуучулук жана спорттук маселелердин деңгээлин 
көтөрүү. 
4. Экономиканы көтөрүү жана айрым мүчүлүктөр баарыбыз 
билгендей эле бүтпөгөн жумуш чечилбеген көйгөй, 
керектүүлөрдүн баардыгы акча каражатына келип такалат. 

 
9. 

 

Таалайбек уулу Иманбек 
Туулган жылы жана жери: 1.05.1996-жылы,  
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: ОсОО 
Энерджи Трейд-Лимитед”, энергокызматынын 
башчысы 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, эки баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0500969996 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
                  Ак ийилет бирок сынбайт! 
1. Бейшеке айылынын ички жолдорун кенейтүү жана ондоп тузөө 
иштерин жүргүзүү, сынган көпүрөлөрдү алмаштыруу, каржы 
булактарын таап жарыктандыруу. 
2. Бейшеке айылынын эли ичкен таза суусуна альтернатива катары 
бургулоо жолу менен артезиан сууларын чыгарып айылга тартуу. 
3. Бейшеке айылынын жаны конуштарына ичүүчү таза суу тартуу. 
4. Бейшеке айылындагы Т. Айтманбетов атындагы орто 
мектебинин ондоп тузөө иштерине каржы булактарын таап ишке 
ашыруу.  
 
 

10. 

 

Турдалиев Эрлан Анарбаевич 
Туулган жылы жана жери: 17.05.1983-жылы,   
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
дыйкан чарба. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0550997782 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
                      Күчтүү жаштар күчтүү мамлекет! 
1. Бейшеке айыл өкмүтөнүн денгээлин көтөрүү максатында эл жана 
айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун муктаждыктарын 
чечүү жана жаштардын демилгесин колдоо. 
2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвестицияларды жана гранттарды тартуу. 
3. Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү жана колдоо. 
 



11.  Тыналиев Бактыбек Бешкемпирович 
Туулган жылы жана жери: 14.05.1969-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0550490585 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Эл эмгегин жер жебейт! 

1. Бейшеке айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл жана 
айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун муктаждыктарын 
чечүүгө жана жаштардын демилгесин колдоо. 
2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвистицияларды жана гранттарды тартуу. 
3. Бейшеке айылына жаны бала бакча куруу. 
4. Таза суу көйгөйүн чечүү. 
5. Дене тарбиянын массалык спорт өнүктүрүү жана колдоо. 
 

12.  Чаргынов Эзенбек Джаманкулович 
 Туулган жылы жана жери: 7.01.1959-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими:  жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: мугалим, 
Т.Айтманбетов атындагы орто мектеби 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, алты баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0706462818 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Балдар биздин келечек! 

1. Өнүгүү чөйрөлөрү болгон: маданият,билим -тарбия берүү,элдик 
көркөм    чыгармачылыкты өнүктүрүү, коопсуздук ,тарыхий-
маданий мурастарды коргоо 
2. Ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болууну жана ички 
жолдорду оңдоо  боюнча иш алып баруу. 
3. Айыл аймакта жашаган жаш үй-бүлөлөргө,шарты оор,аз камсыз 
үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү жана алардын балдарын 
камкордукка алуу  
 

13. 

 

Шабаева Тынчтыкан Жакишовна 
Туулган жылы жана жери: 7.05.1968-жылы, 
Арал айылы, Түп району. Ыссык-Көл облусу. 
Билими:  атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Бейшеке 
ФАП медайым 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0551659295 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Ден ссолук адамдын күзгүсү! 

1. Ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болууну жана ички 
жолдорду оңдоо  боюнча иш алып баруу. 
2. Айыл аймакта жашаган жаш үй-бүлөлөргө,шарты оор,аз камсыз 
үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү жана алардын балдарын 
камкордукка алуу. 
3. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чараларын көрүү.  
4.“Таза жана жашыл айыл” урааны алдында иш алып баруу.   
 



14. 

 
 

Шерматова Анисакан Тажыкановна 
Туулган жылы жана жери: 25.05.1968-жылы,  
Чымгент айылы, Кара-Буура району. 
Билими:  жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:   
Т.Айтманбетов атындагы орто мектеби, мугалим 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0701280428 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Окуу, окуу жана окуу! 

1. Айыл өкмөтүн стратегиялык  планына,  шартына жараша  
сунуштарды  киргизүү, 
2. Айыл жашоочуларына  аярлуу топторуна  айыл өкмөт тарабы 
жагынан шартына жараша  жардам көрсөтүү. 
3. Калктуу конуштардын  социалдык экономикалык шарттарын  
жакшыртууга  көмөктөшүү. 
 

15. 

 

Эргешбаев Нурсултан Курманалиевич 
Туулган жылы жана жери: 15.07.1991-жылы, 
Бейшеке айылы, Кара-Буура району 
Билими: жалпы орто.   
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Бейшеке айылы, 
тел: 0502029102 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Айылым алтын бешигим! 

1. Бейшеке айылынын ички жолдорун ондоп тузөө жана жолго 
чыгып кеткен чарбак, тосмо, курулмаларды мыйзам чегинде 
жылдыруу, болбосо чара колдонуу. 
2. Бейшеке айылынын жаны конуштарына баардык шарттары 
менен таза суу тартуу жана көзөмөл кылуу. 
3. Акыркы жылдардагы климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу 
өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу. 

 

Талас облусу Кара-Буура району Бейшеке айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
Бейшеке айылдык кеңеши, 9 мандаттуу № 3 Кара-Суу шайлоо округу (УШК № 6048) 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1. 

 

Асылбекова Алчаш  
Туулган жылы жана жери: 04.02.1963-ж., 
Бейшеке а., Кара-Буура району. 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Б. Айтбаев атындагы орто мектеби, соц. педагог 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
     Балдар биздин келечек! 

1. Бейшеке айыл аймагынын калктуу конуштарында 
инфраструктураны жакшыртуудагы жергиликтүү маанидеги иш 
алып барууда айыл өкмөт жетекчилери менен биргеликте 
аткарылуучу иштерге активдүү катышуу менен, аларга колдон 
келген жардамымды көрсөтүү.  
2. Айыл аймагы чегиндеги аярлуу катмардагы тургундарга 
жакындан көңүл бөлүү менен жардам берүү, алардын жашоо 
шарттарын оңдоо максатында (спорт тармагы, жөлөк пул, турак 



 
 

жай, жер аянтын алуу, сугат суусу ж.б.) тиешелүү иш аракеттерди 
аткаруу. 

2. 

 

Ашырбекова Толгонай Суюнбековна 
 

Туулган жылы жана жери: 20.05.1982-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Кара-Буура жалпы дарыгер борбору, медайым 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Ден соолук адамдын күзгүсү! 

1. Бейшеке айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл 
жана айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун 
муктаждыктарын чечүүгө жана жаштардын демилгесин колдоо. 
2. Айыл аймактын экономикалык өнөгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвистицияларды жана гранттарды тартуу. 
3. Дене тарбиянын массалык спорт өнүктүрүү жана колдоо. 
4. Кара-Суу айылына тротуар салуу. 
5. Жаш үй-бүлөлөргө турак жай куруу максатта жер бөлүп берүү. 
 

3. 

 

Жеңишбек уулу Алтынбек 
 

Туулган жылы жана жери: 24.04.1988-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Бейшеке айылдык кеңеши, төрага 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Эл эмгегин жер жебейт! 

1. Кара-Суу айылында тратуар маселеси көйгөйлүү болуп 
турат,ушул төрт жылдык мөөнөтүмдө эки километр тратуар 
маселесин чечүүгө, аракет кылабыз. 
2. Төрткүл көчөсүн түнкү жарыктандырууну биринчи орунга 
койом жана каржы маселесин тартып келүүгө болгон аракетимди 
жумшайм. 
3. Кара-Суу айылынын социалдык маселелерин чечүүгө 
салымымды кошом. 
 

4. 

 

Касымалиев Таалайбек Укубаевич 
  
Туулган жылы жана жери: 22.01.1971-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Б. Айтбаев атындагы орто мектеби, кароолчу 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 
 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Ааламга жол айылдан башталат! 

1.  Бейшеке  айыл аймагынын социалдык-экономикалык 
абалынын  өнүгүшүнө салымымды кошом. 
2. Бейшеке айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай 
долбоорлор, донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет 
кылам. 
3. Бейшеке айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө салым  кошом . 
4. Маданий  жактан  элимдин  каада  салтынын  өнүгүп өсүшү  
үчүн  колдон  келишинче уюштуруу  иштерин  колго  алам. 
 



5.  Кожокулов Талантбек Анарбаевич 
 

Туулган жылы жана жери: 16.11.1959-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кара-Буура БСТУК, директор 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Адал эмгегим айылыма! 

1. Бейшеке айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл 
жана айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун 
муктаждыктарын чечүүгө жана жаштардын демилгесин колдоо. 
2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвистицияларды жана гранттарды тартуу. 
3. Дене тарбиянын массалык спорт өнүктүрүү жана колдоо. 
Кара-Суу айылына тратуар салуу. 
4. Жаш үй-бүлөлөргө турак жай куруу максатта жер бөлүп берүү. 
 

6. 

 

Малдыбаева Алмагуль Касымовна 
Туулган жылы жана жери: 11.11.1964-ж.,                  
Кара-Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  жеке ишкер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Аял коомдогу зор күч! 

1. Айыл аймактын айылдык кеңештин ишмердүүлүгүн жана 
мүмкунчүлүгүн кенейтүү. 
2. Экономикалык багыт: 
Айыл аймактын бюджети чакан болгондуктан чоң жана чакан 
долбоорлорду жазып инвестиция тартуу. 
3. Айылдагы орто мектептин жана балдар бакчаларынын абалын 
жакшыртуу жана көйгөйлөрдү чечүү. Элдин саламаттыгын 
чыңдоо. 

 
7. 

 

Мейманбеков Нуркалый Мейманбекович 
Туулган жылы жана жери: 18.10.1968-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-Суу 
айыл чарба кооперативинин жетекчиси 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Суу сыйлаган зор болоор! 

1.  Бейшеке  айыл аймагынын социалдык-экономикалык 
абалынын  өнүгүшүнө салымымды кошом. 
2. Бейшеке айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай 
долбоорлор, донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет 
кылам. 
3. Бейшеке айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө салым  кошом. 
 4. Айыл чарба  продукцияларын кайра иштетуучу кичи  
ишкерликтерди  кобойтуу инвесторлорду тартып  келуу. 
 



8. 

 

Молдалиев Нурмамбет Орунбекович 
Туулган жылы жана жери: 30.08.1968-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Бейшеке жайыт комитетинин төрагасы 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Балдар биздин келечек! 

1. Бейшеке айылына бала-бакча, балдарга кошумча билим берүү 
жана өнүктүрүү борборун,балдар үчүн оюн жана эс  алуу 
аянтчасын, жаштар борборун уюштуруу) 
2. Ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болууну жана ички 
жолдорду оңдоо боюнча иш алып баруу. 
3. Айыл аймакта жашаган жаш үй-бүлөлөргө,шарты оор,аз камсыз 
үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү жана алардын балдарын 
камкордукка алуу  
4. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чараларын көрүү. 

9. 

 

Мызабек уулу Бектур 
 

Туулган жылы жана жери: 01.01.1998-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: жеке ишкер 
Жеке маалымат: Бойдок 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Элдин акчасы элге! 

1. Экономикабыздын күрөө тамыры болгон ички жолдорубуздун 
абалы оңдоп түзөө иштери талапка жооп бергидей денгээлде 
калыбына келтируу, жана зарыл жерлерге жанысын орнотуу.  
2. Таза суу түтүктөрүн аварияга көбүрөөк учурай баштаганынан 
улам, солгун жерлерин көзөмөлгө алып иштегендерге көмөк 
көрсөтүү. 
3. Жаңы тузулуп жаткан көчөлөрдүн шарттарынын 
жакшырышына жардам берүү. 
 
 

10. 

 

Нурбек уулу Элдияр 
 

Туулган жылы жана жери: 01.08.1997-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Бойдок 

 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
                   Девизим койгон максатыма жетүү! 
1. Бейшеке айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл 
жана айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун 
муктаждыктарын чечүүгө жана жаштардын демилгесин колдоо. 
2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвистицияларды жана гранттарды тартуу. 
3. Дене тарбиянын массалык спорт өнүктүрүү жана колдоо. 
4. Кара-Суу айылына тротуар салуу. 
5. Жаш үй-бүлөлөргө турак жай куруу максатта жер бөлүп берүү. 



11. 

 

Смаш уулу Айбек 
  
Туулган жылы жана жери: 21.12.1996-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: фермер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 

 
 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Мыйзамдуулук,социалдык адилеттүүлүк жана ачык-

айкындык. 
1. Бейшеке айылдык аймагынын социалдык-экономикалык жана 
маданий жактан өсүп-өнүгүшүнө, айыл жашоочуларынын 
социалдык бакубатчылыгын жогорулатууга коомчулук жана 
жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып баруу. 
2. Өнүгүү чөйрөлөрү болгон: маданият,билим -тарбия берүү,элдик 
көркөм    чыгармачылыкты өнүктүрүү, коопсуздук ,тарыхий-
маданий мурастарды коргоо,  ден соолукту чыңдоо жана массалык 
спортту,чакан ишкерликтин өнүгүшүнө шарттарды түзүү. 

12. 

 

Сооронбаев Максат Кутбидинович 
  
Туулган жылы жана жери: 08.12.1992-ж., Кара-
Суу а.йылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Фермер 
Жеке маалымат: Бойдок 
 

 
 
 
 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы: 
                  Ар бир адам татыктуу жашоого укуктуу! 
1. Бейшеке айыл аймагынын калктуу конуштарында 
инфраструктураны жакшыртуудагы жергиликтүү маанидеги иш 
алып барууда айыл өкмөт жетекчилери менен биргеликте 
аткарылуучу иштерге активдүү катышуу менен, аларга колдон 
келген жардамымды көрсөтүү.  
2. Айыл аймагы чегиндеги аярлуу катмардагы тургундарга 
жакындан көңүл бөлүү менен жардам берүү, алардын жашоо 
шарттарын оңдоо максатында (спорт тармагы, жөлөк пул, турак 
жай, жер аянтын алуу, сугат суусу ж.б.) тиешелүү иш аракеттерди 
аткаруу. 
3. Бейшеке айылынын жана айыл өкмөтүнүн карамагына 
караштуу мектеп , бала бакчаларына  бак-дарактарды отургузуу 
жана жашылдандыруу. 

13. 

 

Суйпеева Гулнар Базарбековна 
 Туулган жылы жана жери: 08.02.1964-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Фермер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
           Адилеттүүлүк! 

1. Кара-Суу айылындагы эң орчундуу маселе тратуарды төрт 
жылдык мөөнөткө аткарганга инвестер тартып келгенге аракет 
жасайбыз. 
2. Кара-Суу айылынын социалдык маселелерин чечүүгө 
салымымды кошом. 



14. 

 

Съездбек уулу Марсбек 
  
Туулган жылы жана жери: 23.02.1995-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы:  РЦЗиГСЭН, 
эпидемолог 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

     Шайлоо алдындагы программасы: 
      Кыргызстан элимдин бекемдиги жана ынтымактыгы! 
     1. Кара-Суу айылындагы Айтпаев.Б көчөсүнө тратуар 
масалесин көтөрүп чыгуу.  
     2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
     3. Айылга өспүрүм балдар үчүн ойноо аянтчасын курууну 
баштоо  
    
 
 
 

15. 

 
 

Токтогулов Алым Айтмырзаевич 
  
Туулган жылы жана жери: 20.04.1970-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Айтбаев 
атындагы орто мектеби, завхоз 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Эр жигит эл четинде, жоо бетинде! 

1. Бейшеке айыл аймагынын калктуу конуштарында 
инфраструктураны жакшыртуудагы жергиликтүү маанидеги иш 
алып барууда айыл өкмөт жетекчилери менен биргеликте 
аткарылуучу иштерге активдүү катышуу менен, аларга колдон 
келген жардамымды көрсөтүү.  
 2. Айыл аймактын экономикалык өнүгүшүн камсыз кылуу үчүн 
инвестицияларды жана гранттарды тартуу. 
 

16. 

 
 

Торогелдиев Алманбет Талайбекович 
Туулган жылы жана жери: 22.05.1989-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кара-Буура райондук билим берүү бөлүмү, 
методист 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
   Ар дайым алдыда болуу! 

1. Айыл аймагы чегиндеги аярлуу катмардагы тургундарга 
жакындан көңүл бөлүү менен жардам берүү, алардын жашоо 
шарттарын оңдоо максатында  тиешелүү иш аракеттерди аткаруу. 
2. Бейшеке айылынын жана айыл өкмөтүнүн карамагына 
караштуу мектеп , бала бакчаларына  бак-дарактарды отургузуу 
жана жашылдандыруу.  
3. Айылдын ичиндеги үй тиричилигинен чыккан таштандыларды 
жума сайын техника менен чыгаруу. 



17. 

 
 

Торогелдиев Темиржан Анаркулович 
Туулган жылы жана жери: 21.05.1986-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Айыл чарба 
департаменти, башкы инженер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 
1. Кара-Суу айылындагы Айтпаев.Б көчөсүнө тратуар масалесин 
көтөрүп чыгуу.  
2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
3. Айылга өспүрүм балдар үчүн ойноо аянтчасын курууну баштоо. 

18. 

 

Тургунов Адилет Райымбекович 
  
Туулган жылы жана жери: 14.01.1990-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан чарба. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 баланын атасы. 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
          Карегимде Ата-Журт! 
1. Ички таарып кеткен жолдорду кеңейтүү жана кум шагал 
төгүлбөгөн жолдорго кум төгүү. 
2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө берилүүчү жерлерди туура 
бөлүштүрүү. 
3. Тротуар маселесине колдон келишинче аракетимди кылам 

19. 

 
 

Турусбек уулу Касымбек 
  
Туулган жылы жана жери: 04.11.1989-ж., Кара-
Суу айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жалпы орто. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан чарба. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 баланын атасы. 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
Мен таза болсом коом да таза болот! 

1. Ички таарып кеткен жолдорду кеңейтүү жана кум шагал 
төгүлбөгөн жолдорго кум төгүү. 
2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө берилүүчү жерлерди туура 
бөлүштүрүү. 
3. Тротуар маселесине колдон келишинче аракетимди кылам 
 
 



20. 

 
 

Уметалиева Наргиза Токтоалиевна 
  
Туулган жылы жана жери: 03.01.1981-ж., Кен-
Арал айылы, Бакай-Ата району. 
Билими:  атайын орто 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-Буура 
райондук эмгек жана соц. өнүктүрүү 
башкармалыгы, соц.кызматкери 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү. 
 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы: 
         Айылым Алтын Бешигим, Ата-энем ырыс кешигим! 
1. Кара-Суу айылындагы Айтпаев.Б көчөсүнө тратуар масалесин 
көтөрүп чыгуу.  
2. Аз камсыз үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
3. Айылга өспүрүм балдар үчүн ойноо аянтчасын курууну баштоо. 
 
 

 

 

 

 


