
 

 

Талас облусу Кара-Буура району Бакыян айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
Бакыян айылдык кеңеши, 11 мандаттуу №1 Бакыян шайлоо округу (УШК №6049) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1. 

 

Абылгазиев Мирлан Молдалиевич 
Туулган жылы жана жери: 13.08.1979-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: бакалавр,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Бакыян айыл  өкмөтүнүн башчысы 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ак эмгегим элиме! 

1. Бакыян айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай долбоорлор, 
донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет кылуу. 
2. Бакыян айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө  салым кошуу . 
3. Жаш үй-бүлөлөргө дыйканчылыкта жерге болгон билим дараметин 
көтөрүү, агро боюнча окутуу. Мал чарбачылыкты келечегин сандан 
сапатка өткөрүү. 
4. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу кичи 
ишкерликтерди кобойтуу  инвесторлорду тартып келүү. 
5. Бакыян айылындагы зордук зомбулукту алдын алуу үчүн атайын 
иш чараларды өткөрүү. 
 

2. 

 

Айманбетов Казымбек Ызакулович 
 Туулган жылы жана жери: 19.10.1954-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Карынын сөзүн капка сакта! 

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



 

 

3. 

 

Алтымышов Марат Касымбекович 
Туулган жылы жана жери: 23.11.1978-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Эшеналы уулу Сейитбек атындагы ОМ, 
соцпедагог 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 5 баланын атасы 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Билими күчтүү минди жыгат! 

1. Бакыян айыл аймагынын социалдык-экономикалык абалынын 
өнүгүшүнө салымымды кошом. 
2. Бакыян айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай долбоорлор, 
донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет кылам. 
3. Бакыян 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. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү кичи 
ишкерликтерди көбөйтүү, инвесторлорду тартып келүү. 

4. 

 

Асанов Мелис Акылбекович       
Туулган жылы жана жери: 08.04.1983-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат:үй-бүлөлүү, 2 баланын атасы. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эл эмгегин жер жебейт! 

1. Бакыян 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. Бакыян айылынын жана айыл өкмөтүнүн карамагына караштуу 
мектеп, бала бакчаларына бак-дарактарды отургузуу жана 
жашылдандыруу, (жаш көчөт). Айылдын ичиндеги үй тиричилигинен 
чыккан таштандыларды жума сайын техника менен чыгаруу. 
Келишим негизинде (эки тараптуу). 
 



 

 

5. 

 

Базарбаев Найымбек Турумович Туулган 
жылы жана жери: 09.05.1968-ж., Бакыян айылы, 
Кара-Буура району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  “ТурумАта 
найынбек” а/к жетекчиси 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 5 баланын атасы. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдики Элге! 

1. Бакыян 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. Бакыян айылынын жана айыл өкмөтүнүн карамагына караштуу 
мектеп, бала бакчаларына бак-дарактарды отургузуу жана 
жашылдандыруу, (жаш көчөт). Айылдын ичиндеги үй тиричилигинен 
чыккан таштандыларды жума сайын техника менен чыгаруу. 
Келишим негизинде (эки тараптуу). 
4.  Айылдык инфраструктурасын оңдоо түзөө, өкмөтүн иш алып 
баруусуна жардам берүү, жаштар менен бирге айылды өнүктүрүү, 
коомдук иштерге активдүү катышуу менен айыл аймагынын өнүгүшү 
үчүн өз салымымды кошуу. 
 

6.  Базарбаева Гульмира Жээнбаевна 
 Туулган жылы жана жери: 07.09.1965-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: бакалавр,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  АДКнын 
мүчөсү. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Адал иш-ак эмгек менен айылдын өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү! 

 
1. Бакыян айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай долбоорлор, 
донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет кылам 
2. Бакыян айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө  салым кошом . 
3. Маданий жактан элимдин каада салтынын өнүгүп өсүшү үчүн 
колдон келишинче  уюштуруу иштерин колго алам. 
4. Аз камсыз үй-бүлөлөр менен жакырчылыктан чыгуу үчүн иштерди 
жүргүзөм. 
5. Туризмди өнүктүрүү максатында айылга жаңы этнографиялык 
музейдин курулушуна  долбоорлор менен биргеликте көмөк көрсөтүү 
 
 



 

 

7. 

 

Барпыбеков Рыскелди Анарбекович 
 Туулган жылы жана жери: 07.12.1988-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Айыл чарба департаменти, жетектөөчү адис 
Жеке маалымат:үй-бүлөлүү 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ак эмгек менен айылга көмөк көрсөтүү! 

1. Саясий багыт: 
Айыл аймактын айылдык кенештин ишмердуулүгүн жана 
мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. 
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 чындоо жана айылдык ФАПтын көйгөйлөрүн 
чечип, ишин жакшыртуу. 
4. Бакыян айылындагы калктын аярлуу катмарына көңул буруу , 
алардын муктаждыктарын чечүү, жашоо шартын жакшыртуу. 
5. Экологиялык багыт: 
Айылдык аймакка таштанды таштоочу жайды заманбап шартка 
келтирүү. кайра иштетүү. 
6. Бакыян айылынын ички көчөлөрүн иретке келтирүү жана 
инвестиция тартып балдар мектепке ,бакчага барчу жолдорго шагыл 
тошео асвальтоо,трубаларды коюу. 
 
 

8.  Жумабеков Ормонхан Элдиярович 
Туулган жылы жана жери: 25.08.1993-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: жеке ишкер. 
Жеке маалымат: бойдок. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 
1. 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. Бакыян айылынын жана айыл өкмөтүнүн карамагына караштуу 
мектеп , бала бакчаларына бак-дарактарды отургузуу жана 
жашылдандыруу, (жаш көчөт). Айылдын ичиндеги үй тиричилигинен 
чыккан таштандыларды жума сайын техника менен чыгаруу. 
Келишим негизинде (эки тараптуу). 
3. Айылдык инфраструктурасын оңдоо түзөө, өкмөтүн иш алып 
баруусуна жардам берүү, жаштар менен бирге айылды өнүктүрүү, 
коомдук иштерге активдүү катышуу менен айыл аймагынын өнүгүшү 
үчүн өз салымымды кошуу. 



 

 

9. 

 

Иманов Алмазбай Кеңешбекович 
Туулган жылы жана жери: 14.11.1997-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Айылдын тынчтыгы үчүн! 

1. Маданий жактан элимдин каада салтынын өнүгүп өсүшү үчүн 
колдон келишинче  уюштуруу иштерин колго алам. 
2. Жалпы айылдагы коомдук иштерге элди тартууга жана өзүм дагы 
активдүү катышууга болгон күчүмдү жумшайм. 
3. Жаш үй-бүлөлөргө дыйканчылыкта жерге болгон билим дараметин 
көтөрүү, агро боюнча окутуу. Мал чарбачылыкты келечегин сандан 
сапатка өткөрүү. 
4. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетуучу кичи 
ишкерликтерди кобойтуу  инвесторлорду тартып келүү. 

10. 

 

Казакбаева Кайыргул Биймырзаевна 
Туулган жылы жана жери: 16.01.1989-ж., Миң-
Булак а., Бакай-Ата району. 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Эшенаалы 
уулу Сейитбек атындагы ОМ, мугалим 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 5 баланын энеси. 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Бакубат жашоо! 

1. Айыл аймактын бюджети чакан болгондуктан чоң жана чакан 
долбоорлорду жазып инвестиция тартуу. 
2. Айылдагы орто мектептин жана балдар бакчаларынын абалын 
жакшыртуу жана көйгөйлөрдү чечүү. 
Элдин саламаттыгын чындоо жана айылдык ФАПтын көйгөйлөрүн 
чечип, ишин жакшыртуу. 
3. Бакыян айылындагы калктын аярлуу катмарына көңул буруу , 
алардын муктаждыктарын чечүү, жашоо шартын жакшыртуу. 
 

11. 

 

Казаков Орозалы Сейдакматович 
 Туулган жылы жана жери: 28.07.1979-ж., 
Бакыян айылы., Кара-Буура району. 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Дыйкан 
чарба 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 7 баланын атасы 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
            Элимдин жакшы жашоосу үчүн! 

1. Бакыян айылына инвестиция тартуу үчүн, ар кандай долбоорлор, 
донорлор менен иштеп, тартып келүүгө аракет кылам. 
2. Бакыян айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө  салым кошом . 
3. Маданий жактан элимдин каада салтынын өнүгүп өсүшү үчүн 
колдон келишинче  уюштуруу иштерин колго алам. 
4. Жаш үй-бүлөлөргө дыйканчылыкта жерге болгон билим дараметин 
көтөрүү, агро боюнча окутуу. Мал чарбачылыкты келечегин сандан 
сапатка өткөрүү. 
 



 

 

12. 

 

Качкынбек кызы Асель 
Туулган жылы жана жери: 23.05.1981-ж., 
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы : 
Эшеналы уулу атындагы ОМ, мугалим 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын энеси. 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Айылды өнүктүрүү! 

1. Бакыян айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө  салым кошом . 
2. Мектептеги өспүрүм кыздар балдардын лидерлигин 
өстүрүү,окуутуларды мугалимдер  аркылуу билим беруу жана 
долбоордун колдоосу менен ишке ашыруу. 
3. Бакыян айылындагы зордук зомбулукту алдын алуу үчүн атайын 
иш чараларды өткөрүү. 
4. АРИС менен биргеликте Камаш айылында фельдшердик-
акушердик пункт ачуу. 

13. 

 

Кочоров Аскат Анарбаевич 
Туулган жылы жана жери: 23.10.1985-ж.,  
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: орто 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: : Бакыян “ 
Таза суу”, жетекчи 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын атасы. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эмгегим элим үчүн! 

1. 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. Бакыян айылынын жана айыл өкмөтүнүн карамагына караштуу 
мектеп , бала бакчаларына бак-дарактарды отургузуу жана 
жашылдандыруу, (жаш көчөт). Айылдын ичиндеги үй тиричилигинен 
чыккан таштандыларды жума сайын техника менен чыгаруу. 
Келишим негизинде (эки тараптуу). 
 

14. 

 

Сатыбалдиев Арстанбек Абдыалимович 
Туулган жылы жана жери: 12.07.1993-ж.,  
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: бакалавр,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: кыргыз 
күрөш ийриминин мугалими 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Айылды өнүктүрүү! 

1. Айылдык инфраструктурасын оңдоо түзөө, өкмөтүн иш алып 
баруусуна жардам берүү, жаштар менен бирге айылды өнүктүрүү, 
коомдук иштерге активдүү катышуу менен айыл аймагынын өнүгүшү 
үчүн өз салымымды кошуу. 
 
 
 
 



 

 

15. 

 

Суйоркулова Назира Узенбековна 
Туулган жылы жана жери: 05.03.1975-ж.,  
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
 Эшеналы уулу Сейитбек атындагы ОМ 
директору 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү, 4 баланын энеси. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ар бир адам татыктуу жашоого укуктуу!                          

Мыйзамдуулук,социалдык адилеттүүлүк жана ачык-айкындык. 
 1. Бакыян 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 ишкерликти жана бизнестин өнүгүшүнө шарттарды 
түзүү. (Бул багытта Бакыян айылына бала-бакча, балдарга кошумча 
билим берүү жана өнүктүрүү борборун,балдар үчүн оюн жана эс 
алуу аянтчасын, жаштар борборун уюштуруу) 
3. Ичүүчү таза суу менен үзгүлтүксүз камсыз болууну жана ички 
жолдорду оңдоо боюнча иш алып баруу. 
4. Айыл аймакта жашаган жаш үй-бүлөлөргө,шарты оор,аз камсыз 
үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүү жана алардын балдарын камкордукка 
алуу . 
5. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чараларын көрүү.  
6.“Таза жана жашыл айыл” урааны алдында иш алып баруу. 
 

16. 

 

Шакелова Динара Нармырзаевна 
Туулган жылы жана жери: 01.01.1966-ж.,  
Бакыян айылы, Кара-Буура району. 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Почтанын жетекчиси 
Жеке маалымат: үй-бүлөлүү 
 

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

1. Бакыян айылынын балдарынын жана энелеринин билим алуу 
жаатында өнүгүшүнө салым кошууга аракет кылам. 

   2. Маданий жактан элимдин өнүгүп өсүшү үчүн колдон келген 
аракетимди жумшайм. 

   3. Жалпы айылдагы коомдук иштерге элди тартууга жана өзүм дагы 
активдүү катышууга болгон күчүмдү жумшайм. 

    4.Бакыян айылындагы зордук зомбулукту алдын алуу үчүн атайын 
иш чараларды өткөрүү. 

 


