
Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылды ккеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
5 мандаттуу №1 Чеч-Дөбө шайлоо округу (УШК № 5372, № 5487) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.   Жеңишбек уулу Бектемир 

Туулган жылы жана жери: 22.01.1979-
ж., Чеч-Дөбө а., Ноокат району. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтүнүн жайыт пайдалануучулар 
бирикмесинде эсепчи. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 кыз, 3 
уулдун атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Чеч-Дөбө 
а. тел: 0771 92 92 24 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Жергилуктуу кеңешке тийешелуу болгон элдин ар кандай 
маселелерин чечүү, инвестиция тартуу. 
2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ.                              3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, 
алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга кѳмѳктѳшүү. 

 

2.   Жолдошева Айгүль Исманалиевна 
 

Туулган жылы жана жери: 15.05.1983-
ж., Кадамжай району,Айдаркен шаары. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Ноокат 
шааары А.Р. Беруний атындагы орто 
мектебинде кыргыз тили жана адабияты 
мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 кыздын 
энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Чеч-Дөбө 
а., тел: 0779 90 6136 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Мектептеги ѳспүрүм балдар үчүн «Кыргызстан менин келечегим» -
деген темада тынымсыз тренингтерди ѳткѳруп мекенди сүйүүгѳ 
чакырууда патриоттук иш-чараларды ѳткѳруп туруу.  
Айылдагы аялдарды коомдук иштерге активдуу катышып келечек 
үчүн салым кошууга шыктандыруу, уюштуруу.                   Уз 
чеберчиликке кызыккан айымдар үчүн «Кыздын себин» уюштуруп 
жумуш менен камсыз кылуу. Айылды жашылдандырууга салым 
кошуу.  
Аялдар үчүн «Бактылуу жашоом үчүн аракеттенем» -деген темада 
тынымсыз тренинг ѳткѳруп туруу.Айылдагы мектепке жана бала 
бакчага барчуу чоц жолдун чет жагын балдар үчүн тротуар салууга 
атайын демѳѳрчулѳрду таап аны ишке ашыруу.        
 Эл үчүн ак эмгек жумшап алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 



3.  

 

Нурмаматов Жоодарбек 
Абдулхамитович 

Туулган жылы жана жери: 22.03.1985-
ж., Ноокат району, Чеч-Дөбө айылы. 
Билими: жогорку Иштеген 
жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун Жаңы-
Базар спорт клубунун жетекчиси. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уулдун 
атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Чеч-Дөбө 
а., тел: 0707 25 51 35 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

Ѳзүбүздүн аймактагы жергиликтуу маанидеги маселелерди жана 
кѳйгѳйлѳрду мыйзам чегинде жана калкка пайдалуу иш чараларды 
уюштуруу менен ѳз убагында чечүүгѳ аракет кыламынАйылдагы таза 
суулардын иретке келтиремин.Социалдык экономикалык маселелерди 
стратегиялык бирдиктуу жолдору менен ишке ашырууга толук 
билимимди жумшаймын.Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын 
кѳйгѳйлѳрүн орундатууга кѳмѳктѳш. 

 

4.  

 

Пусурманкулов Сражидин 
Абдрасулович 

Туулган жылы жана жери: 04.08.1985-
ж., Ноокат району, Чеч-Дөбө айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат району, Н. Исанов 
айыл ѳкмѳтү, «Чеч-Дѳбѳ» 
кооперативинин мучѳѳcу. 
1.2010-2013-жылдары «Алга» чек ара 
застава башчысынын тарбия иштери 
боюнча орун басары.                           
2. 2013-2015-жылдары «Кадамжай» чек 
ара застава башчысынын кужурмѳн 
даярдык боюнча орун басары.                  
3.Аскердик наамы капитан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 уулдун 
атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Чеч-Дөбө 
а., тел: 0778 33 03 40 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу.                
2. Айыл жаштарын спортко тартуу.                    
3. Инвестиция тартуу менен айыл тургундарын жумуш менен 
камсыздоо    
4. Айыл кѳйгѳйлѳрүн чечүү. 
 



5.  

 

Ысакбаев Улугбек Сраждинович 
 Туулган жылы жана жери: 18.12.1981-
ж., Ноокат району, Чеч-Дөбө айылы. 
Билими: орто  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат ооруканасынын 
завхозу 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 1 
уулдун атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Чеч-Дөбө 
айылы, тел: 0773 35 81 82 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы адамдардын жумушеуздугун камсыз кыламын. 

2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 

3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген 
инвесторлорду айылыбызга тартуу.                                             4. Эл 
үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга кѳмѳктѳш. 

 

6.  

 

Эргешева Айым Рахмановна 
 Туулган жылы жана жери: 24.03.1974-
ж., Ноокат району, Чеч-Дөбө айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтү, Чеч-Дѳбѳ айылындагы 
Алыкул Осмонов орто мектебинде 
физика сабагынан мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 кыз, 2 
уулдун энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Чеч-Дөбө 
айылы, тел: 0501 02 34 33 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Айылдагы аялдардын жумушсуздугун камсыз кыламын. 
2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 
3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген 
инвесторлорду айылыбызга тартуу. 

 4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳшүү 

 
 

Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
6 мандаттуу №2 Жар-Коргон шайлоо округу (УШК № 5373) 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 



1 

 

Амираев Акылбек Акимжнович 
Туулган жылы жана жери: 12.02.1984-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ош облусуна караштуу 
Араван районундагы цемент заводунда 
адис. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 1 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон айылы., тел: 0773 58 53 53 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Айыл элдеринин кѳмускѳдѳ жаткан жерлерин аныктап ээсина 
кайтаруу.  

2.Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 

3. Айылыбызды кѳрктѳндуруугѳ салым кошууга аракет кыламын 

4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмектѳшуу. 

 

2 

 
 

Асаева Гулай Маматовна 
Туулган жылы жана жери: 30.09.1966-
ж., Чеч-Дөбө а., Ноокат району. 
Билими: жогорку 
университети,филология факультети. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Н.Исанов айыл ѳкмѳтү, 
Жар-Коргон айылындагы «Пакиза» 
балдар бакчасынын директору 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1уул, 
3кыздын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0778066477 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Ѳзүбүздүн аймактагы жергиликтуу маанидеги маселелерди жана 
кѳйгѳйлѳрду мыйзам чегинде жана калкка пайдалуу иш чараларды 
уюштуруу менен ѳз убагында чечүүгѳ аракет кыламын Айылдагы таза 
суулардын иретке келтиремин.  
2. Айылыбыздын жаркын келечеги үчүн элдердин муктаждыгын 
кызыкчылыктарын орундатуу.Соцобьектилерге (мектеп бала 
бакчаларга) айыл ѳкмѳтүнүн бюджетинен акча каражатын бѳлдуруп 
берүү.             
3. Мугалимдер үчүн айыл ѳкмѳтү тарабынан комунальный услугасын 
тѳлѳп берүү жагын кароо. Жѳлѳк пул алууга муктаж болгон уй-
булѳлѳргѳ кѳмѳк кѳрсѳтуу. Жаны ачылган «Пакиза» балдар 
бакчасынын техникалык базасын чындоого аракеттерди жасоо балдар 
үчүн жакшы шарттарды тузуу.Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын 
кѳйгѳйлѳрүн орундатуу га кѳмѳктѳш. 
 



3 

 

Жанбаева Марал Сатваевна 
Туулган жылы жана жери: 20.10.1964-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Н.Исанов айыл ѳкмѳтү, 
Жар-Коргон айылындагы «Акинай гулу» 
балдар бакчасынын директору. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0770 15 13 70 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Жар-Коргон айыл аймагына ар тараптуу инвестиция тартуу, 
аялдарга жумуш орундарын түзүү. 
2. ”Элге ыңгайлуу жашоо. сапаттуу билим, балдарга жакшы 
шарт”деген ураандын алдында айылыбызга балдар бакчасынын 
имаратын кенейтип, жацы бакчанын имаратын.куруу. 
3. "Дени сак бала,дени сак мамлекет”балдардын тамак ашын 
витаминдештируу.Айылыбыздагы аялдарга иш орундарын түзүп, 
сырттан келген инвесторлорду айылыбызга тартуу.Пайдаланылбай 
калган ижара жерлерди иштетуугѳ элге кѳмѳк кѳрсѳтуу.Биздин айыл 
ѳкмѳттѳ лицей-гимназиясын ачуу.эски Токтогул мектебинин 
ордуна.Ата-энелер мектебин түзүп, алар менен чогуу иш алып 
баруу.Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетуу.Алыскы аралыктан бакчага 
келген балдарга унаа уюштуруу. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын 
кѳйгѳйлѳрүн орундатууга кѳмѳктѳш 

4 

 

Жапаров Таалайбек Маматович 
Туулган жылы жана жери: 04.07.1969-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: “Жапаров 69” жеке 
чарбасынын жетекчиси 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 3 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0777 01 03 72 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Айыл элинин кѳйгѳйлүү маселерлерди чечүүгѳ жардам кылуу. 
2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну  
 кѳзѳмѳлдѳѳ. 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
4. Айыл ѳкмѳткѳ келген инвестицияларды тартуу. 

 



5 

 

Курмушуев Асилбек Турдумаматович 
Туулган жылы жана жери: 17.09.1987-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Жар-Коргон айылы 
,дыйкан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0770 63 63 97 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Айыл элдеринин кѳмускѳдѳ жаткан жерлерин аныктап ээсина 
кайтаруу.         
2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин.  
3. Айылга иш орундарын түзүп, келген инвесторлорду айылыбызга 
тартуу.                                  

4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 
6 

 
 
 

 

 
Нурланбек уулу Эрлан 

Туулган жылы жана жери: 14.07.1995-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Жар-Коргон айылы 
,дыйкан.             
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыздын 
атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0222 00 38 00 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. «Таза айыл» долбоору. Айылдын  кѳчѳлѳрүнѳ таштанды таштоочу 
урналарды орнотуу, демилгесин кѳтѳруу 2-3 айда тазалык акциясын 
ѳткѳруу, айылыбыздын киребериштерин жана чет жактарын тазалоо.                                
2.Айылдагы жаштардын биримдиги, ынтымагы үчүн жаштар 
курултайын ишке киргизуу.                           
3. Жаштар арасында айылдык жаштар курултайын уюштуруу, айыл 
ичиндеги жаштардын маселесин чечүү, жаштар менен чондор арасын 
бекемдѳѳ максатында кѳпурѳ болуу.                             
4. Айылыбыздын  кѳчѳлѳрүн кароо. Жарыгы жок кѳчѳлѳрду 
жарыктандырууну уюштуруу, кѳчѳлѳрдун ондоп тузѳѳ иштерин 
уюштуруу.         
5. “Мектебим менин зеимде” программасы. Айылдан чыккан чыгаан 
инсандар менен мектеп окуучулары арасында жолугушуу ѳткѳруу, 
мектеп бутуруучулѳрун окуучуларга салым кошууга чакыруу.                
6. Спорттук иш-чара. Жаштардын ден-соолугуна кам кѳруу жана 
спортко кызыктыруу максатында мелдештерди ѳткѳруу. 
Кыргызстанда белгилуу спорт чеберлери менен семинар 
жолугушууларды ѳткѳруу. Айылда спорт турлѳру боюнча 
кружокторду уюштуруу. 
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Паизова Батма Дыйкановна 

Туулган жылы жана жери: 19.11.1987-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: Жалпы орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунда 
жайгашкан “Кырк Күнгөй” СПАда 
текшерүүчү 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 кыздын 
энеси.   
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0773 82 82 11 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. «Суу ѳмүр булагы» демекчи айылыбыздын агын суу чарбасынын ар 
кандай кѳйгѳйлѳрүн алдын алуу максатында, элди суу менен ѳз 
убагында камсыздандыруу боюнча иш алып барамын. 
2. Айылдын эн негизги болгон таза суу менен агын суунун 
маселелерин чечүүгѳ аракет кыламын. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
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Сагынбаев Уларбек Сагынбаевич 

Туулган жылы жана жери: 01.03.1995-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун шаар 
куруу жана архитектура боюнча 
башкармалыгынын башчысынын орун 
басары. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 кыздын 
атасы.   
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0771472757 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Экономика жана инфраструктура маселелеринен сониалдык жана 
маданий жактан ѳнуктуруу программаларын жузѳгѳ ашыруу.                   
2. Муниципалдык системаны, саламаттык сактоо, билим берүү жана 
спортту ѳнуктурууну уюштуруу.  
3. Муниципалдык маданий мекемелерди сактап жана жакшыртуу — 
музей, маданият уйлѳру жана башкалар.  
4. Ошондой эле, айлана-чѳйрѳну коргоо, айылымды ѳркундѳтуугѳ 
салым кошуу максатында.         
5. Турак үйлѳрдүн жана аларга жанаша жайгашкан жер тилкелерин, 
сугат системаларын (арык менен ачык турдѳ сугаруу же тутуктѳр 
аркылуу сугарууну жѳнгѳ салу 

    



9  Сулайманов Максат Шакирович 
Туулган жылы жана жери: 29.01.1969-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: Атайын орто  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтү, Жар- Коргон айылындагы 
«Акинай-гулу» балдар бакчасынын чарба 
башчысы . 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3кыз, 2 
уулдун атасы.   
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0222 08 82 71 
. 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

1. «Сапаттуу билим, балдарга жакшы шарт, элге ынгайлуу жашоо» 
деген ураандын алдында айылыбызга балдар бакчасынын имаратын 
кенейтип, жацы бакча куруу. 
2. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген 
инвесторлорду айылыбызга тартуу. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетуу. 
4. Алыскы аралыктан бакчага келген балдарга унаа уюштуруу. 
5. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш 
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Сүйүн уулу Раушанбек 
Туулган жылы жана жери: 16.04.1975-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун Жар-
Коргон айылы, дыйкан чарбасынын 
төрагасы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3кыз, 
3уулдун атасы.   
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0770 20 10 31  
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы эгин талааларына келуучу арыктарды кѳзѳмѳлдѳп 
тазалап турууга суу жеткизүү. 
2. Айылдын эн негизги болгон кѳйгѳйлүү маселелерин оз ордунда 
чечүү. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
5. Айылдагы мектепке жана бала бакчага барчуу чон жолдун чет 
жагын балдар үчүн тротуар салууга атайын демѳѳрчулѳрду таап аны 
ишке ашыруу. 
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Ташиев Мелисбек Жолдошевич 
Туулган жылы жана жери: 08.09.1983-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: жалпы орто  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун 
Н.Исанов атындагы Жайыт комитетинин 
торагасы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 кыз, 3 
уулдун атасы.   
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0997 20 03 03 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элине жеринен маалыматты чагылдыруу, 
2. Бүгүнкү күндө санариптик өлко,технологиянын талабы алыскы 
жаңы конуштарды жана тоолуу аймакты энергия системасы менен 
камсыз кылуу. 
3. Айылдык ,жергиликтуу маанидеги маселелерди жеринен чечүү,элет 
элине социалдык жактан көмөк көрсөтүү. 
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Темиркул уулу Өмүрзак 
Туулган жылы жана жери: 11.05.1990-
ж., Жар-Коргон а., Ноокат району. 
Билими: жогорку 
 Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун Жар-
Коргон айылында дыйкан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 1 
уулдун атасы.   
Байланыш үчүн маалымат: Жар-
Коргон а., тел: 0773 66 77 78 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элинин кѳйгѳйлүү маселелерин ордунда чечүүгѳ жардам 
берүү. 
2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджетти каржылоолорду ѳз багытында 
иштетүү жана кѳзѳмѳлдѳѳ. 
3. Элет жеринде даам эгиндеринин аянттарын кеңейтүү. 
4. Айылды жашылдандырууга кѳктѳндуруугѳ салым кошуу. 
5. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳшүү 



Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылды ккеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
5 мандаттуу №3 Кошчан шайлоо округу (УШК № 5374) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Абдисамат уулу Рысбек. 
Туулган жылы жана жери: 15.10.1992-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
 Билими: Жогорку Иштеген 
жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Менталдык арифметика 
тренери. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0500 47 00 76 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элинин кѳйгѳйлүү маселерлерди чечүүгѳ жардам кылуу. 
2. Айылдын инсфрактурасын ѳнуктуруу. 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
4. Айыл ѳкмѳткѳ келген инвестицияларды тартуу. 
. 

 

2. . 

 
 

 

Адилбеков Баястан Осмонович  
Туулган жылы жана жери: 08.06.1995-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтү, Тескей-Кожоке айылында 
жеке ишкер. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү,1 кыз, 1 
уулдун атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0702 70 37 17 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылыбызга заарыл болгон футбол аянтчасын бутуруугѳ болгон 
аракетимди жасаймын. 

2. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 

3. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетуу. 

4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 



3.   Алимбаева Кансулуу Ташполотовна 

Туулган жылы жана жери: 05.12.1972-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: атайын орто Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Кожоке айылы ФАП 
Тескей-Кожоке уй-булѳлук мед айым. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү,6 кыз, 1 
уулдун энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0776 65 05 33 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл жериндеги калктын ден соолугуну чындоо боюнча алдын алуу 
жана тушундуруу иштерин алып барам. 
2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
4. Айыл жерине сырттан инвестицияларды тартуу менен айыл элинин 
жашоосун жакшыртууга салым кошуу. 
 

4.  

 

Дүйшөбаева Айгүл Токоновна 
Туулган жылы жана жери: 09.05.1967-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: орто  
 Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Исанов 
айыл ѳкмѳтүнѳ караштуу Тескей-
Кожоке айылында дыйкан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү,1 кыз, 3 
уулдун энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0777 80 54 84 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. «Суу ѳмүр булагы» демекчи айылыбыздын агын суу чарбасынын ар 
кандай кѳйгѳйлѳрүн алдын алуу максатында, элди суу менен ѳз убагында 
камсыздандыруу боюнча иш алып барамын. 
2. Айылдын эн негизги болгон таза суу менен агын суунун маселелерин 
чечүүгѳ аракет кыламын. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Айылда келечекте тигуучу цехин ачып элди жумуш орундары менен 
камсыздандырам 
5. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 



5.  

 

Маматилла уулу Канназар 
Туулган жылы жана жери: 03.06.1998-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: орто  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ош шаарынын 
мэриясынын №6 Курманжан датка 
МАБында адис. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0778-90-71-93 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. 4 жыл аралыгында айылдык кенештин ишмердуулугун жакшыртып, 
депутаттар үчүн окуу курсун уюштурулуп, айылдык кенештин 
регламента кайрадан башынан иштелип чыгылат, жыйынтыгында 
айылдын ѳнугуусунѳ салым кошулат 
2. Айылдагы жаш оспурумдордун ѳнугуусу үчүн эл аралык уюмдар 
аркылуу бардык шарттар тузулуп, алар үчүн жайкы лагерлер 
стипендиялар уюштурулат 
3. Айылда спортко ѳзгѳчѳ кѳнул буруу менен спорттун ѳнугуусунѳ 
салым кошуу аркылуу элдин саламаттыгына салым кошуу 
4. Айылдын ички инфраструктурасына кѳнул бурулуп, ички жолдордун 
ондолушуна, кѳчѳлѳрдун жарыктандыруусуна, айылдын таштандыдан 
арылуусу менен алыл элине жагымдуу жашоого шарт тузулѳт. 

6.  

 

Маратбеков Мирлан Маратбекович 
Туулган жылы жана жери: 31.12.1992-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
 Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш тажрыйбасы:  
Ноокат району КІСВ банкта башкы 
оператор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уулдун 
атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0773 32 00 28 
. 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Жергилуктуу кенешке тийешелуу болгон элдин ар кандай маселелерин 
чечүү. 
2. Жарыгы жок кѳчѳлѳрду жарыктандырууну уюштуруу, кѳчѳлѳрдун 
оңдоп тузѳѳ иштерин уюштуруу. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Айылдагы жаш өспурумдордун ѳнугуусу үчүн эл аралык уюмдар 
аркылуу бардык шарттар тузулуп, алар үчүн жайкы лагерлер 
стипендиялар уюштуруш 
5. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 



7.   Матисакова Токтобубу Каримовна 
Туулган жылы жана жери: 08.10.1980-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогору Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: 2005-2017 ж.-КР ЭЛТР 
компанияда адис. 
2022 ж. баштап Кожеке орто 
мектебинде англис тил мугалими. 
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0778 72 44 78 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Калктын маданий ан сезимин ѳстуруу. 

2. Билим борборлорун тузуу, окуучуларды ийримдерге тартуу. 

 

8.  

 

Мурзаев Жунусали Маматкалыкович 
Туулган жылы жана жери: 25.07.1981-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: орто  
Иштеген жери,ээлеген кызматы,иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтү, Тескей-Кожоке айылында 
дыйкан.    
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 3 кыз, 2 
уулдун атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0773 79 93 00 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы агым сууларды жана таза суулардын иретке келтиремин. 
2. Айылыбызга заарыл болгон футбол аянтчасын бутуруугѳ болгон 
аракетимди жасаймын. 
3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 
4. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетуу. 
5. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 



9.  

 
 

 

Сыдыков Маматали Надирович. 
Туулган жылы жана жери: 10.08.1965-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
 Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Кожоке 
айылы, «Муз-Булак» АИСККБнин 
тѳрагасы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 5 
уулдун атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0223 95 95 18 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Кожоке айылындагы Алчалуу сел канасын бутуруу. 

2. «Бийчи-Булактын» суусун Кожоке айылына тарттырып келуу 

3. Айылды ар тараптан ѳнуктуруу.ж.б. социалдык экономикалык 
проблемаларды чечүү. 

 

 
Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

3 мандаттуу №4 Жаңы-Базар шайлоо округу (УШК № 5375) 
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1 

 

Абибулла уулу Нурельбек 
Туулган жылы жана жери: 24.01.1990-
ж., Ноокат району, Жаңы-Базар айылы. 
Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Ноокат 
РЭТде инспектор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уулдун 
атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жаңы-
Базар айылы, тел: 0777 14 14 46 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. «Суу ѳмүр булагы» демекчи айылыбыздын агын суу чарбасынын ар 
кандай кѳйгѳйлѳрүн алдын алуу максатында, элди суу менен ѳз убагында 
камсыздандыруу боюнча иш алып барамын. 
2. Айылдын эн негизги болгон таза суу менен агын суунун маселелерин 
чечүүгѳ аракет кыламын. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 



2 

 

Алымжан кызы Райкан 
Туулган жылы жана жери: 17.12.1973-
ж., Ноокат району, Жаңы-Базар айылы. 
Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Исанов 
айыл ѳкмѳтү, Кеңеш байланыш 
бѳлумунун башчысы болуп иштейт. 
Байланыш үчүн маалымат: Жаңы-
Базар айылы, тел: 0779 06 08 86 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылга инвестиция тартууга жана проектилерди жазууга 
кѳмѳктѳшѳмун. 
2. Атуулдардын суроо талаптарын арыздарын чечүүгѳ кѳмѳктѳш жана 
кѳйгѳйлүү масел ел ерин чечүү. 
3. Айыл ѳкмѳгтѳн каралган акча каражаттарын унѳмдуу жана 
сарамжалдуу ѳз багытында иіптетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Пенсионерлерге аз камсыз болгон уй-булѳлѳргѳ пенсия 
пасобиялардын ѳз убагында берилишине кѳмѳктѳш 
5. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 

3 

 

Бекмурзаев Жамалидин 
Исламидинович 
Туулган жылы жана жери: 29.01.1985-
ж., Ноокат району, Байыш айылы. 
Билими: Жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Байыш 
айылындагы Байыш атындагы 
мектебинде мугалим. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 кыз, 1 
уулдун атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Байыш 
айылы, тел: 0773 22 44 58 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элдеринин кѳмускѳдѳ жаткан жерлерин аныктап ээсина 
кайтаруу. 
2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 
3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 
4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 



4 

 

Зулунова Сабиракан Жапаровна 
Туулган жылы жана жери: 10.09.1971-
ж., Ноокат району, Федоров айылы. 
Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району, Н. 
Исанов айыл ѳкмѳтү, Жаны-Базар 
айылы М.В.Ломоносов орто мектебинде 
Орус тили боюнча мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 уул, 1 
кыздын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Жаңы-
Базар айылы, тел: 0779 48 85 01 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу. 

2. Айыл жаштарын спортко тартуу. 

3. Инвестиция тартуу менен айыл тургундарын жумуш менен камсыздоо 

4. Айыл кѳйгѳйлѳрүн чечүү. 

 

5  Парпиев Алмазбек Арипович 
Туулган жылы жана жери: 04.02.1985-
ж., Ноокат району, Байыш айылы. 
Билими: Орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району. Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтүндо дыйкан чарбанын 
жетекчиси. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 кыз, 1 
уулдун атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жаңы-
Базар айылы, тел: 0778 63 99 04 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элдеринин кѳмускѳдѳ жаткан жерлерин аныктап ээсина 
кайтаруу. 

2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 

3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 

4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 



6 

 
 
 

 

Ташбаев Нурланбек Султанбекович 
Туулган жылы жана жери: 24.10.1983-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат РЭС бөлүм 
башчысы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жаңы-
Базар айылы, тел: 0770 366 320 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Айылдын ички жолдорун жакшыртуу, электр мамычаларын жаңылоо, 
таза суу чыгаруу жана айыл ѳкмѳтүнѳн бѳлүнгѳн бюджетин туура 
багытка бѳлуштуруу 

7 

 

Ысманов Мухамедали 
Сатыбалдыевич 
Туулган жылы жана жери: 17.10.1980-
ж., Ноокат району, Жаңы-Базар айылы. 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат райондук Исанов 
айыл ѳкмѳтүндѳгу «Улук-апа» балдар 
бакчасынын кароолчусу. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 уул, 4 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Жаңы-
Базар айылы, тел: 0708 91 74 56 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. 4 жыл аралыгында айылдык кеңештин ишмердуулугун жакшыртып, 
депутаттар үчүн окуу курсун уюштурулуп, айылдык кеңештин 
регламенти кайрадан башынан иштелип чыгылат, жыйынтыгында 
айылдын ѳнугуусунѳ салым кошулат 
2. Айылдагы жаш оспурумдордун ѳнугуусу үчүн эл аралык уюмдар 
аркылуу бардык шарттар тузулуп, алар үчүн жайкы лагерлер 
стипендиялар уюштурулат. 
3. Айылда спортко ѳзгѳчѳ кѳңул буруу менен спорттун ѳнугуусунѳ 
салым кошуу аркылуу элдин саламаттыгына салым кошуу. 

 

 

 
 
 
 
 



Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
6 мандаттуу №5 Күнгөй-Кожоке шайлоо округу (УШК №5486) 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  

 

Абдыжапар уулу Нурланбек 
Туулган жылы жана жери: 02.08.1982-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат райондук Исанов 
айыл ѳкмѳтүндѳгу Күңгөй-Кожеке 
айылында жайгашкан дыйкан чарба 
мүчөсү. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0779 96 96 84 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл злинин кѳйгѳйлүү маселерлерди чечүүгѳ жардам кылуу. 

2. Айылдын инсфрактурасын ѳнуктуруу. 

3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

4. Айыл ѳкмѳткѳ келген инвестицияларды тартуу. 

 

2.   Акыев Данияр Абдырахманович 
Туулган жылы жана жери: 01.11.1984-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ош Технологиялык 
университетинин мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 1 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0777 46 13 29 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Жаштарды спортко ундѳѳ,айыл жеринде ишкерлерди колдоого салым 
кошуу. 

2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 

3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 

4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 



3.  

 

Байышова Гүлумкан Орозовна 
Туулган жылы жана жери: 07.11.1970-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат райондук Исанов 
айыл ѳкмѳтүндѳгу Күңгөй-Кожеке 
айылында жайгашкан “Алтын казык” 
мектебинде мугалим. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2уул, 2 
кыздын энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0770 16 62 35 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элинин кѳйгѳйлүү маселерлерди чечүүгѳ жар дам кылуу. 

2. Айылдагы элдин саны ѳскѳндугунѳ байланыштуу мектеп жана бала 
бакча кѳйгѳйлѳрүн чечүүгѳ кѳмѳктѳшѳмун. 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, медицина жагында аялдар менен балдардын 
кѳйгѳйлѳрүн орундатууга кѳмѳктѳш. 
4. Айыл ѳкмѳткѳ келген инвестицияларды тартуу. 

 

4.  

 
 

Боронова Жумагул Ысакбаевна. 
Туулган жылы жана жери: 16.01.1968-
ж., Ноокат району, Чеч-Дөбө айылы. 
 Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат райондук Исанов 
айыл ѳкмѳтүндѳгу Күңгөй-Кожеке 
айылында жайгашкан “Алтын казык” 
мектебинде мугалим. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 уул, 2 
кыздын энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0773 99 1700 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы кѳйгѳйлѳрду чечүүгѳ, мектептеги окуучулардын билим 
сапатын кѳтѳруу үчүн курстарды уюштуруу. 

2. Мектептин кааналарынын жетишсиздигинен жана кошумча корпус, 
актовый зал маселеси боюнча инвестиция тартуу. Спорттук аянтчаны 
жакшыртууну уюштуруу. 

 



5.  

 
 

 

Исмаилов Муратбек Миталович 
Туулган жылы жана жери: 27.02.1985-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
 Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтуу кенештин 
депутаты. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 1 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0705 26 02 02 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Жергилуктуу кенешке тийешелуу болгон элдин ар кандай маселелерин 
чечүү. 

2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ.                                 

3.Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 

6.  

 
 

 

Кенешов Куттубек Мыктыбекович 
Туулган жылы жана жери: 14.02.1992-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат аймактык 
ооруканада бөлүм башчы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 уул, 1 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0705 26 02 02 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Биринчи кезекте калкгын ден соолугу мени ойлондурат. Ошол себептен 
жыл сайын айылыбыздагы элдерди медициналык кызматкерлер тобу 
менен биргеликте акысыз медициналык текшеруудѳн ѳткѳруу 
2. Мектеп жана бала бакчаларды гигиеналык жана санитардык абалына 
ѳзгѳчо көңул буруу. 
3. Бюджеттен бѳлүнгѳн акча каражаттарын адилеттуу бѳлушгуруугѳ жана 
туура багытка колдонууга салым кошуу. 
4. Эл менен тыгыз иштешип кѳйгѳйлүү чечилбеген маселелерин калыс 
чечүүгѳ көмөк корсѳтуу. Ошондой эле айылдагы муктаж болгон уй-
булѳлорго керектуу жардамдарды корсѳтуу. 
 



7.  

 
 

 

Кудайбердиев Мунарбек Арапович 
Туулган жылы жана жери: 16.03.1985-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
 Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Жалпы 
Дарыгерлер Практикалык Борборунун 
башкы экономисти. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 уул, 3 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0772 33 32 85 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элинин кѳйгѳйлүү маселерлерди чечүүгѳ жардам кылуу. 
2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
4. Айыл ѳкмѳткѳ келген инвестицияларды тартуу. 

 

8.  

 

Курбанбаев Тойчубек Жапарович 
Туулган жылы жана жери: 15.04.1985-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат райондук 
ветеринардык башкарманын башкы 
инспектору. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 уул, 1 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0772 33 32 85 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. 4 жыл аралыгында айылдык кеңештин ишмердуулугун жакшыртып, 
депутаттар үчүн окуу курсун уюштурулуп, айылдык кенештин 
регламенти кайрадан башынан иштелип чыгылат, жыйынтыгында 
айылдын ѳнугуусунѳ салым кошулат 

2. Айылдагы жаш өспурумдөрдун ѳнугуусу үчүн эл аралык уюмдар 
аркылуу бардык шарттар тузулуп, алар үчүн жайкы лагерлер 
стипендиялар уюштурулат 

3. Айылда спортко ѳзгѳчѳ кѳнул буруу менен спорттун ѳнугуусунѳ салым 
кошуу аркылуу элдин саламаттыгына салым кошуу 

 



9.  

 
 

 

Надирова Айсалкын Каримбаевна 
Туулган жылы жана жери: 26.07.1972-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: убактылуу иштебейт. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 
кыздын энеси.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0755 56 56 43 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элинин кыз-келиндерди спортко тартуу жана жаштарды жалпы 
спортко тартуу. 
2. Айылдагы элдин саны ѳскѳндугунѳ байланыштуу жаны балдар 
бакчаларын салууга инвесторлорду тартуу. 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, балдарга тил уйрѳтуу боюнча, кружокторду 
ачуу. 

 

10.  

 

Осонов Эрмек 
Туулган жылы жана жери: 14.04.1988-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
 Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району жеке 
ишкер “Элетком” компаниясынын 
жетекчиси. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 уул, 1 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0551 31 60 04 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы жаңы конуштарга электр аба чубалгыларын камсыз 
кыламын. 

2. Мыйзамсыз жайыт комитетинин тосуп алган жерлерин иретке 
келтиремин. 

3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 



11.  

 

Эсеналиев Кутбидин 
Абдыракманович 
Туулган жылы жана жери: 20.01.1987-
ж., Ноокат району, Күңгөй-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району 
М.Гапаров гимназиясында география 
мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй-
Кожеке айылы, тел: 0777 46 11 44 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элдеринин кѳмускѳдѳ жаткан жерлерин аныктап ээсина кайтаруу. 

2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 

3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 

4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 

 

 
Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

 3 мандаттуу №6 Кара-Баш шайлоо округу (УШК № 5569) 
 № Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1 

 

Арапов Жоомарт Жамшитович  

Туулган жылы жана жери: 03.09.1986-
ж., Ноокат району, Кара-Баш айылы. 
Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтүнүн Кара-Баш айылы, 
дыйкан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Баш 
айылы, тел: 0772 77 22 38 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1 Айылдын  кѳчѳлѳрүнѳ таштанды таштоочу урналарды орнотуу, 
демилгесин кѳтѳруу 2-3 айда тазалык акциясын ѳткѳруу, айылыбыздын 
киребериштерин жана чет жактарын тазалоо. 
2. Жергилуктуу кенешке тийешелуу болгон элдин ар кандай маселелерин 
чечүү, инвестиция тартуу. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну 
кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 



2 

 
 
 
 

 

Мусайдилла кызы Жанара   Туулган 
жылы жана жери: 06.03.1974-ж., 
Ноокат району, Кожеке айылы. 
Билими: Орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району, Н. 
Исанов айыл ѳкмѳтү, Жаны-Базар 
айылында «Мээрим-Нуру» балдар 
бакчасында тарбиячы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 5 уулдун 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кожеке 
айылы, тел: 0775 53 80 80 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу. 
2. Айыл жаштарын спортко тартуу. 
3. Инвестиция тартуу менен айыл тургундарын жумуш менен камсыздоо 
4. Айыл кѳйгѳйлѳрүн чечүү. 
 

3 

 

Паизов Кылычбек Камитович 
Туулган жылы жана жери: 04.04.1979-
ж., Ноокат району, Күнгөй-Кожеке 
айылы. 
 Билими: Атайын орто Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ош шаардык №2 
стоматологиялык поликлиникасында 
адис. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күнгөй-
Кожеке айылы, тел: 0778 02 49 79 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элине жеринен маалыматты чагылдыруу 
2. Медицина тармактагы шаардык денгээлдеги 10 жашка чейинки жана 
пенсионерлерге ошондой эле тиш дарылоо 50% женилдетип берүү. 
3. Айыл ѳкмѳтүбуздѳ болуп жаткан иштерин мыйзамдуулугун 
кѳзѳмѳѳлдѳѳ. 
4. Бүгүнкү кундо санариптик олко, технологиянын талабы алыекы жаны 
конуштарды жана тоолуу аймакты энергия системасы менен камсыз 
кылуу. 
5. Айылдык, жергиликтуу маанидеги маселелерди жеринен чечүү, элет 
элине социолдык жактан комок көрсөтүү. 
 



4 

 

Раимбердиева БүайшаТабалдыевна.  
Туулган жылы жана жери: 05.05.1957-
ж., Ноокат району, Жар-Коргон айылы. 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району, Н. 
Исанов айыл ѳкмѳтү, Жаны-Базар 
айылында «Мээрим-Нуру» балдар 
бакчасында тарбиячы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 2 
уулдун энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кара-Баш 
айылы, тел: 0779 83 48 73 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылыбызга бала бакча ачууга жана уюштурууга салымымды 
кошомун. 
2. Бүгүнкү кундѳгу ашыкча чыгымдарды мындайынча айтканда (той 
чыгымдарды ѳлум чыгымдарын) жолго салууга кѳмѳктѳшѳмун. 
3. Айылдын таза суу боюнча маселелерин караштыруу жана аны 
кѳзѳмѳлдѳѳ. 
 

5 

 

Торокулова Чынаркан Аскаровна. 

Туулган жылы жана жери: 12.07.1969-
ж., Ноокат району, Тельман айылы. 
 Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району, Н. 
Исанов айыл ѳкмѳтү,дыйкан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 3 
уулдун энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Күнгөй-
Кожеке айылы, тел: 0776 69 69 01 
 

 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы элдин саны ѳскѳндугунѳ бай л ан ыш ту у мектеп жана бала 
бакча кѳйгѳйлѳрүн чечүүгѳ кѳмѳктѳшѳмун. 
2. Айылдагы жаш оспурумдордун ѳнугуусу үчүн эл аралык уюмдар 
аркылуу бардык шарттар тузулуп, алар үчүн жайкы лагерлер 
стипендиялар уюштурулат 
3. Айылда спортко ѳзгѳчѳ копул буруу менен спорттун ѳнугуусунѳ салым 
кошуу аркылуу элдин саламаттыгына салым кошуу 
4. Айылдын ички инфраструктурасына кѳнул бурулуп, ички жолдордун 
ондолушуна, кѳчѳлѳрдун жарыктандыруусуна, айылдын таштандыдан 
арылуусу менен алыл элине жагымдуу жашоого шарт тузулѳт 
5. Айыл ѳкмѳткѳ келген инвестицияларды тартуу 
 



6 

 
 

Эргешов Бахапжан Табалдыевич 
Туулган жылы жана жери: 12.12.1977-
ж., Ноокат району, Күнгөй-Кожеке 
айылы. 
 Билими: Жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтүнүн жергиликтуу кенештин 
депутаты. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 уул, 2 
кыздын атасы.  
Байланыш үчүн маалымат: Күнгөй-
Кожеке айылы, тел: 0772 138957 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Жогорку созывда бутпѳй калган иштерди аягына чыгаруу. 
2. Жергилуктуу кенешке тийешелуу болгон элдин ар кандай маселелерин 
чечүү. 
3. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдѳѳ. 
4. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
 

Ноокат районунун Н.Исанов атындагы айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
3 мандаттуу №7 Чынкараев шайлоо округу (УШК № 5570) 

 
 
  № Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

 
1 

 

Абдиева Гүлсаракан Бекеновна  
Туулган жылы жана жери: 13.02.1969-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун 
Н.Исанов айыл ѳкмѳтүнүн Абдижалил 
Чынгараев атындагы орто мектебинде 
башталгыч класстарынын мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 кыз, 3 
уулдун энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0773 75 84 59 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы элдин саны ѳскѳндугунѳ байланыштуу мектеп жана бала 
бакча кѳйгѳйлѳрүн чечүүгѳ кѳмѳктѳшѳмун. 

2. Айылдагы жаш оспурумдордун ѳнугуусу үчүн эл аралык уюмдар 
аркылуу бардык шарттар тузулуп, алар үчүн жайкы лагерлер 
стипендиялар уюштурулат 

3 .Айылда спортко ѳзгѳчѳ кѳнул буруу менен спорттун ѳнугуусунѳ салым 
кошуу аркылуу элдин саламаттыгына салым кошуу 

4. Айылдын ички инфраструктурасына кѳнул бурулуп, ички жолдордун 
ондолушуна, кѳчѳлѳрдун жарыктандыруусуна, айылдын таштандыдан 
арылуусу менен алыл элине жагымдуу жашоого шарт тузулѳт 

 



2 

 

Жолдошов Нургазы Жумабаевич  
Туулган жылы жана жери: 08.03.1980-
ж., Ноокат району, Кожеке айылы. 
 Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат районунун 
Н.Исанов атындагы айыл кеңешинин 
депутаты. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 2 
уулдун атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кожеке 
айылы, тел:: 0772 31 33 10 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл жерине ѳндуруштук ишканаларды ачып, айыл элин жумуш менен 
камсыз кылуу. 
2. Айыл ѳкмѳттѳн бѳлүнгѳн бюджеттик каржылоолорду ѳз багытында 
иштетууну кѳзѳмѳлдөө. 
 3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
4. Айыл жерине сырттан инвестицияларды тартуу менен айыл элинин 
жашоосун жакшыртууга салым кошуу. 
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Саид уулу Илияз, 

 Туулган жылы жана 
жери: 01.03.1983-ж., Ноокат району, 
Тескей-Кожеке айылы. 
 Билими: Атайын орто, Иштеген жери, 
ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ош шаарындагы 
курулуш тармагында архитектор. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 уулдун 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кожеке 
айылы, тел: 0776 44 03 42 

 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айыл элдеринин суу, жер маселелерин чечүү. 
2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. Айылыбызды 
кѳрктѳндуруугѳ салым кошууга аракет кыламын 
3. Эл үчүн ак эмгек жумшап, алардын кѳйгѳйлѳрүн орундатууга 
кѳмѳктѳш. 
. 
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Сүйүнбаев Улукбек Абдыманапович 
Туулган жылы жана жери: 11.11.1977-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳтү, Тескей-Кожоке айылында, 
дыйкан. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 1 
уулдун атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Кожеке 
айылы, тел: 0775 10 76 10 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

1. Айылдагы ар бир уйду таза суу менен камсыз кылуу программасы мене 
ниш алып барам. 
2. Айылдагы таза суулардын иретке келтиремин. 
3. Айылыбыздагы иш орундарын түзүп, сырттан келген инвесторлорду 
айылыбызга тартуу. 
4. Айылдагы элдин жайытка болгон кѳйгѳйун чечүү. 
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Ташбаева Махбува Каракозуевна,  
Туулган жылы жана жери: 18.01.1963-
ж., Ноокат району, Тескей-Кожеке 
айылы. 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш 
тажрыйбасы: Ноокат району Н.Исанов 
айыл ѳкмѳт Тескей Кожеке айылындагы 
«Парча-эне» балдар бакчасынын 
директору. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 1 кыз, 3 
уулдун энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Тескей-
Кожеке айылы, тел: 0778 81 90 24 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 

 
Тескей-Кожеке айылындагы жаны ачылган «Парча-эне» балдар бакчасын 
ѳркундѳтуу жана Исанов айыл ѳкмѳтүнѳ лицей гимназиялар мектептерин 
ачуу жана тоодон каттап окугун балдарга жатак жайларды уюштуруу 
жана айыл ѳкмѳтүнѳн бѳлунгѳ бюджетин туура багытка бѳлуштуруу. 
 

 


