
Жумгал районунун Чаек айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси  

Чаек айылдык кеңеши, 9 мандаттуу №1 Ак-Татыр-Ак-Секи шайлоо округу (УШК №4114, №4115) 

№ Сүрөтү  Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
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Абаев Байзак Абаевич 

 
Туулган жылы жана жери: 03.10 1994-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Бухгалтер  экономист.  
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  3 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат:  
тел. 0701919491 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эмгегимди элиме жумшайм! 

1. Мал чарба жаатына көнүл бөлүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук 
камсыз кылуу. 
3. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү. 
4. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүү жана айыл 
тургундарын ден-соолугун чындоо максатында иш чараларды 
уюштуруу. 
5. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү. 
6. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып 
баруу. 
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Акматов Тынчтыкбек Арстанбекович 
 

Туулган жылы жана жери: 01.06 1988-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку,  
 Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба мүчөсү. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  2 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат:  
тел. 0500880061 

 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 

 
1. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук 
камсыз кылуу. 
3. Мал чарба жаатында көңүл бөлүү. 
4. Бюджеттик угууларды жылына өткөруп туруу жана айыл 
өкмөттүн бюджетин ачык-айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 
5. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү.  
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Жаанбаева Зарина Толтоевна. 
 

Туулган жылы жана жери: 26.02 .1988-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку,  
 Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  директордун убактылуу орун 
басары. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  2 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0702109602 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Жергиликтүү бийликтин эффективдүү жана жоопкерчиликтүү 
иштөөсүн камсыздоо.  
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү, жаштардын 
патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө. 
3. Адам укуктарынын сакталышына жарандарга жардам берүү. 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү. 
5. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
6.Туризм тармагын жандандыруу, жакшыртуу жана өнүктүрүү. 
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Камчыбеков Айбек Кыргызбаевич 
 

Туулган жылы жана жери: 10.09 1980-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жумгал РЭС  Электро- монтер 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  3 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0502852185 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1.Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга 
жеткирүү. 
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү, жаштардын 
айылга болгон патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө. 
3. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук 
камсыз кылуу. 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү. 
5. Бюджеттик угууларды жылына өткөруп туруу жана айыл 
өкмөттүн бюджетин ачык-айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 
6. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү. 
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Карбалиева Назира Темиркановна 
 

Туулган жылы жана жери: 26.07 1992-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу бош 
Жеке маалымат: Үй бүлөөлү  3 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0709786958 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин 
чечүү. 
2. Жаш үй-бүлөлөргө үй салуу, жер тилкесин бөлүп берүүгө 
көмөктөшүү. 
3. Ички жолдордун абалын жакшыртуу. 
4. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүү жана айыл 
тургундарынын ден соолугун чыңдоо максатында ар кыл багытта 
иш чараларды уюштуруу. 
5. Жалпы чогулуштардын чечимдеринин аткарылышына көзөмөл 
кылуу. 
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Кожомбердиева Бүбүмалим Алиевна 
 

Туулган жылы жана жери: 10.12.1949-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Пенсионер 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0990031057 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ааламга жол айылдан башталат! 

1. Элеттер арасында алдыңкы айылдардан болуу. 
2. Жашыл экономика 
3. Жарандык укуктарды камсыздоо  
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү, 
ар бир үй бүлөгө 10 дон көчөт урааны алдында карагат малина 
отургузу иштерин уюштурууну колго алуу. 
5. Бюджеттик угууларды жылына өткөруп туруу жана айыл 
өкмөттүн бюджетин ачык-айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 

7  Медетбек уулу Эркинбек 
 

Туулган жылы жана жери: 03.09.1993-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Кыргызкөмүр   Ак-Улак 
кесиминде  диспетчер. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү эмес. 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0703000252 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга 
жеткирүү. 
2. Чакан жана ири инвестицияларды тартуу. 
3. Жаштар үчүн багытталган республикалык жана эл аралык 
долбоорго окуучуларды жана айыл жаштарын катыштыруу үчүн 
долбоорлорду түзүү 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө. 
5. Аялдарды иш орду менен камсыздоого тиешелүү ишкерлер 
менен сүйлөшүү 
6. Айыл тургундары ден соолугун чыңдоо максатында ар кыл 
багыттагы иш чараларды уюштуруу. 
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Мусаева Жазгүл Жолочиевна. 
 

Туулган жылы жана жери: 20.04 1981-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: О.Ногойбаев атындагы орто 
мектебинде Соцпедагог 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү 5 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0501846070 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Дыйкан чарбасына жетишпеген техникаларын элге лизинг, 
грант, кредит алууга көмөктөшүү. 
2. Мал чарба жаатына көңүл буруу, асылдандыруу, сүт, эт 
багытында тыяк санын көбөйтүү. 
3. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-
бүлөлөргө жардам берүү. 
4. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө салым кошуу. 
5. Мектеп окуучуларына билим деңгээлин көтөрүү. 



 
9 

 

Орозобеков Барчынбек Орозобекович 
 

Туулган жылы жана жери: 06.01 1968-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: орто.  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарбанын мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  4 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0505888458 

 

         Шайлоо алдындагы программасы. 
    Элге таза иштеп берүү! 

1. Коррупциялык элементтерге каршы күрөшүү. 
2. Жарандардын аярлуу катмарындагы инсандардын укуктары 
үчүн күрөшүү. 
3. Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына 
жарандарга жардам берүү. 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү. 
5. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 

10  Отунчиева Динара Есенбековна 
  

Туулган жылы жана жери: 01.12 19683-
ж. Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Ак-
татыр айылдык ден-соолук комитетинин 
жетекчиси. 
Жеке маалымат: Үй бүлөөлү  4 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0705074450 

 

    Шайлоо алдындагы программасы. 
Улуттун саламаттыгы – бул ден соолук! 
1. Оорулардын алдын алуу, элдин оорулар боюнча 
маалыматтуулугун күчөтү. 
2. Балдарга атайын эс алуучу парктарды, ойночуу жайларды 
уюштурууга жана курууга аракеттерди көрүү. 
3. Аз камсыз болгон үйбүлөлөргө жардам берүү көнүл буруу. 
4. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып 
баруу. 
5. Айылдын тазалыгы боюнча эл менен бирдикте 
ишембиликтерди өткөрүү. 
6. Жери жок тургундарга бош жерлерди караштырып 
трансформациялоо. 
 

11  Райымбек уулу Жанар 
 

Туулган жылы жана жери: 04.10 1994-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Кыргызкөмүр ишканасы МИ 
коопсуздук кызматкери 
Жеке маалымат: Үй бүлөсү жок 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл тургундарынын көйгөйлүү маселелерин угуу, чечүү. 
2. Таза суу түтүктөрүн тазалоо долбоор даярдоо, ишке ашыруу. 
3. Суусу жок жайыттардагы өрөөндөргө скважина уюштуруу, 
жайыттан түшкөн каражатты туура пайдаланууну көзөмөлдөө. 
4. Тазалык боюнча көчөлөргө таштанды таштоочу урналарды 
уюштуруу. 
5. Мал чарба жаатына көңүл буруу. 
6. Жер бөлүштүрүдө туура чечим кабыл алуу. 



Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0702710392 
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Сапаев Марат Кадырбекович 
 

Туулган жылы жана жери: 04.07 1983-
ж.Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: Орто. М.Алыбаев атындагы орто 
мектеби. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба мүчөсү. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  3 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат:  
тел. 0703524433 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын 
айылга болгон патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен камсыз 
кылуу. 
3. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө. 
4. Мектеп окуучуларынын билим денгээлин көтөрүү жана айыл 
тургундарын ден-соолукугун чындоо максатында ар кыл 
багыттагы иш чараларды уюштуруу. 
5. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү. 
6. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып 
баруу. 
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Сапарбекова Эрнис Жумадилович 
 

Туулган жылы жана жери: 12.11 .1986-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы:  Дыйкан чарба мүчөсү. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  2 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0709390108 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга 
жеткирүү. 
2. Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына 
жарандарга  
жардам берүү. 
3. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө. 
4. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
5. Мал чарбасын асылдандыруу ,сүт,эт багытында туяк санын 
көбөйтүү. 



14  Сатаркулова Махабат 
 

Туулган жылы жана жери: 12.09 .1972-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: атайын орто, 
 Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарбанын мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  1 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500505519 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Бюджетти туура бөлуштүруу (билим берүү, маданиятка көңүл 
бөлүү). 
2. Муниципалдык ишкана ачуу, көзөмөлдөө.Таза суунун башын 
корукка алууну ишке ашыруу. 
3. Борбордук көчөлөргө таштанды таштоочу урналарды 
уюштуруу, таштанды таштоочу жайларды ирээтке келтирүү. 
4. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көңүл буруу. 
5. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берүү. 

15  
 

Токонова Жүрсүн Дайырбековна 
 

Туулган жылы жана жери: 21.01 1978-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Миңбаев  Эрнис атындагы бала 
бакчасынын директору. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлү  5 баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0708490233 

 

          Шайлоо алдындагы программасы. 
    Балдар биздин келечек ! 
1. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көңүл буруу. 
2. Айылды көрктөндүрүү жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым кошуу.  
3. Мал чарба жаатына көнүл бөлүү. 
4. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен 
камсыз кылуу. 
5. Мектеп окуучуларынын билим денгээлин көтөрүү жана айыл 
тургундарын ден-соолугун чындоо максатында ар кыл багыттагы 
иш чараларды уюштуруу. 

16  Усеналиев Залкарбек Усеналиевич 
  

Туулган жылы жана жери: 15.04 .1979-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  РЭС 
башчысы. 
Жеке маалымат:Үй бүлөлүү  4 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0703000252 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эмгегим элим үчүн ! 

1. Чаек айылындагы Караташ участкасына кичи көлөмдөгү кыш 
заводун куруу. 
2. Кийим тигүүчү ишкана ачуу, жумушсуздукту жоюу. 
3. Жашыл Мурас долбоорун ишке ашыруу,(бир адамдан бир 
көчөт) ишин улантуу. 
4. Шортон айылына этнокомплекс куруу. 
5. Маданият тармагын жакшыртып иштөөгө жакшы шарт түзүп 
берүү. 



6. Чаек айылынын жаштарына көп кабаттуу үйлөрдү куруу 
боюнча жер аянтчаларын аныктап, көп жылдык мөөнөт менен 
(ипотекалык) долбоордун негизинде үй куруу. 

17  Шарипов Мирлан Керимбекович 
 

 Туулган жылы жана жери: 14.01 .1988-
ж. Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарбанын мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  4 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0700187266 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга 
жеткирүү. 
2. Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына 
жарандарга жардам берүү. 
3. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө. 
4. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
5. Туризм тармагын жандандыруу, жакшыртуу жана өнүктүрүү. 
6. Бала бакчалардын жылдык ремонтуна каржы табуу жана 
бюджеттен жетишээрлик каржы бөлүү жагын көзөмөлдөө. 

18 

 

Эсенгелдиев Жакия Зарылбекович 
 

Туулган жылы жана жери: 10.10 1962-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: атайын орто.  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жеке 
ишкер. 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  2 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0706679867 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Мыйзамсыз иштерге бөгөт коюу! 

1. Айдоо жерлерге суу келүүчү арыктарды тазалап сууну 
үзгүлтүксүз алып келүү.  
2. Спорт тармагын өнүктүрүү. 
3. Айыл аймагында көрктөндүрүү, соода сырткы жарнактарды 
жана маалыматтарды жайгаштыруу эрежелерин бекитүү. 
4. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү. 
5. Ирригациялык тармактарды, үйдү жана үй жанындагы 
участкаларды күтүү тартибин белгилөө. 

 

 

 

 

 

 



Жумгал районунун Чаек айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси  

Чаек айылдык кеңеши, 4 мандаттуу №2 Чаек шайлоо округу (УШК №4116) 

1 

 

Абамисилова Бермет Кубанычбековна 
 

Туулган жылы жана жери: 02.11.1985-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жумгал 
райондук маданият үйүнүн жетекчиси 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  4 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн 
маалымат: тел.0708060700 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Айылыбыздагы мугалимдер, дарыгерлер, маданият жана 
билим берүү кызматкерлери, мекен коргоочулар улутубуздун 
жүзү жана сыймыгы -ураанынын алдында элдин жашоо 
кызыкчылыгы үчүн ак ниет менен кызмат кылуу ! 1. Айылдын 
маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын патриоттук 
сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө. 
2. Инвестиция тартуу, имараттарды курдуруу, борборду 
көрктөндүрүү. 
3. Интеллектуалдык потенциалды жогорулатуу. 
4. Мектеп рекеттүүлүгүн жоюу жана алдын алуу, билим 
тармагын өркүндөтүү. 
5. Чаек айылынын генералдык планын түзуу боюнча иш 
аракеттерин кароо. 

2  Абдиева Айзада Чалайбековна 
 

 Туулган жылы жана жери: 18.03.1976- 
ж  Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: атайын  орто , 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Маданият  бөлүмүндө  бухгалтер 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  4 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0700081876 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдин ынтымагын, айылдын социалдык-экономикалык 

өнүгүшүн чыңдайм! 
1. Жергиликтуу өзүн-өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде 
иш алып баруу. 
2. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин 
трансформациялоо боюнча иш алып баруу. 
3. Айылды көрктөндүрүү жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө салым кошуу. 
4. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлиин көтөрүү жана 
айыл тургундарынын ден соолугун чыңдоо максатында ар кыл 
багыттагы иш чараларды уюштуруу. 



3  Борбушалиев Амантур Шакиралиевич  
 

Туулган жылы жана жери: 24.09 .1975- 
ж  Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Жумгал 
РЭС Диспетчер 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү  4 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0701127777 

 

         Шайлоо алдындагы программасы. 
 Чындыкты айтып адилеттүүлүктү орнотуу!      
1. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде 
жергиликтүү эл менен тыгыз иш алып баруу. 
2. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке жана жогорку органдарга 
жеткирүү. 
3. Мал чарбасын асылдандыруу сүт, эт багыттында туяк санын 
кобойтуу  
4. Бюджеттик угуларды жылына откоруп туруу жана айыл 
өкмөттүн ачык –айкын пайдалануу жагын жөнгө салуу. 

4  Коңурбаев Тилек 
 

Туулган жылы жана жери: 13.10.1993- 
ж  Ат Башы району 
Билими: жогорку, 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы: “ 
Партнер   Нефть” 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  1 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0501946463 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдин ынтымагын, айылдын социалдык-экономикалык 

өнүгүшүн чыңдайм! 
1. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде 
жергиликтүү жергиликтүү эл менен иш алып баруу. 
2. Жаш үй-бүлөлөргө үй салууга жер тилкесин болуп берууг 
көмөктөшүү. 
3. Таза суу тармагын жакшыртуу жана тазалык маселелерин 
чечүү. 
4. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлиин көтөрүү жана 
айыл тургундарынын ден соолугун чыңдоо максатында ар кыл 
багыттагы иш чараларды уюштуруу. 
 

5 

 

Кубанычбек уулу Алыбек 
  

Туулган жылы жана жери: 17.09 .1999- 
ж  Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Убактылуу бош 
Жеке маалымат: Үй-бүлөсү жок 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500170999 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Чындыкты айтып адилеттүүлүктү орнотуу! 

1. Чаек айылынын аймагына ар тараптуу инвестиция 
тартуу,чакан долборлордуу ишке ашыруу. 
2. Чаек айылынын көйгөйлүү маселелерин чечүү. 
3. Күчүм жетпесе да адилеттүлүк сөзүм менен иштөө. 



6  Мамышова Самара Алмасбековна 
 

Туулган жылы жана жери: 20.12.1985- 
ж  Ат-Башы району 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: жеке 
ишкер  
 Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  4 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0709777077 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдин ынтымагын, айылдын социалдык-экономикалык 

өнүгүшүн чыңдайм! 

1. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде 
жергиликтүү жергиликтүү эл менен иш алып баруу. 
2. Жаш үй-бүлөлөргө үй салууга жер тилкесин болуп берууго 
көмөктөшүү. 
3. Таза суу тармагын жакшыртуу жана тазалык маселелерин 
чечуу. 
4. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлиин көтөрүү жана 
айыл тургундарынын ден соолугун чыңдоо максатында ар кыл 
багыттагы иш чараларды уюштуруу. 
 

7 

 

Оторбев Марат Кубанычбекович 
 

Туулган жылы жана жери: 09.05.1989-
ж.  Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: ГП 
“Кыргыз комур”филиал 
Жеке маалымат: Үй бүлөлүү  3 баланын 
атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0707445564 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдин ынтымагын, айылдын социалдык-экономикалык 

өнүгүшүн чыңдайм! 

1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга 
жеткирүү. 
2. Дыйкан чарбаларга жетишпеген техникаларын элге лизинг, 
грант, кредитге алууга көмөктөшүү. 
3. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин 
жүргүзүүгө салым кошуу. 
4. Айылдагы аз камсыз жардамга муктаж болгон үй-бүлөлөргө 
жардам берүү. 
 

8  Сейдакматов Кубанычбек Сыргакович  
 

Туулган жылы жана жери: 14 09.1976-ж. 
Жумгал району, Чаек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Дыйкан 
чарба мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү  3 баланын 
атасы 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды кобойтуу жана 
жакшыртуу. 
2. Айылды корктондуруу жана жашылдандыруу иштерин 
жургузууго салым кошуу. 
3. Айылдагы жардамга муктаж жана аз камсыз болгон үй-
бүлөлөргө жардам берүү. 



Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0703606983 

 
9 

 

Тыналиева Жаркын Шамиловна 
 Туулган жылы жана 
жери: 20.04.1977  Жумгал району, Чаек 
айылы 
Билими: жогорку,  
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү  5 баланын 
энеси 
Байланыш үчүн маалымат: тел.0702 78 
1890 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Жергиликтүү бюджетти туура бөлүштүрүү, ишке ашыруу 

жана көзөмөлдөө! 

1. Муниципалдык ишканаларды ачуу, көзөмөлдөө. 
2. Жайыттан түшкөн каражатты туура пайдаланууну 
көзөмөлдөө. 
3. Айыл чарба техникаларын алуу. 
4. Коррупция менен күрөшүү. 
5. Айыл тургундарынын көйгөйлүү маселелерин угуу жана 
чечүү. 
 

 

 

Жумгал районунун Чаек айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси  

Чаек айылдык кеңеши, 3 мандаттуу №3 Шортон шайлоо округу (УШК №4117) 

1  Каныбеков Мурадыл 
Каныбекович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 09.11.0992-ж.Чүй 
облусу, Бишкек шаары 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарбанын 
мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү  2 баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500 85 86 68 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү     
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын айылга болгон 
патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө . 
3. Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына жарандарга 
жардам берүү. 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө. 
5. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
6. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көнүл буруу.  
 



2 

 

Караев Дастан 
Бактыбекович  

Туулган жылы жана 
жери: 23.03.1995-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Филиал Кара-
Кече башкы бухгалтер 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0502636387 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүү жана айыл тургундарын 
ден-соолугун чыңдоо максатында ар кыл багыттагы иш чараларды 
уюштуруу. 
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү, жаштардын айылга болгон 
патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө.  
3. Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына жарандарга 
жардам берүү. 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүү. 
5. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
6. Мал чарба жаатына көңүл буруу. 

3 

 

Масылбеков Канат 
Талантбекович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 23.03.1989-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: орто 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жеке ишкер 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 3 баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0702121812 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү. 
2. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө. 
3. Мал чарбасын асылдандыруу, сүт, эт багытында туяк санын көбөйтүү. 
4. Жаш үй-бүлөлөргө, үй салууга жер тилкелерин бөлүп берүүгө, 
трансформациялоого көмөктөшүү. 
5. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 



4 

 

Мурзакматов Майрамбек 
Тобокелович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 02.05.1952-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
 Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жумгал токой 
чарбасы башкы эсепчи 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 5 баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0700251852 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1.А йылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын айылга болгон 
патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө 
2. Жергиликтүү бюджеттин туура пйдаланышын көзөмөлдөө 
3. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук Камсыз 
кылуу 
4. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу 
5. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү 
6. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө салым 
кошуу 

5 

 

Самудинова Элмира 
Жаныбековна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 20.10.1965-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: ЦОВП главный 
бухгалтер 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү   4 баланын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0709 68 87 73 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Жергиликтуу өзүн-өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде жергиликтүү 
эл менен тыгыз иш алып баруу. 
2. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү. 
3. Мал чарбасын асылдандыруу, сүт, эт багытында туяк санын көбөйтүү. 
4. Дыйкан чарбасында жетишпеген техникаларын элге лизинг, гранд, 
кредитке алууга көмөктөшүү. 
5. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
6. Жаш үй-бүлөлөргө үй салууга жер тилкесин бөлүп берүүгө көмөктөшүү. 



6 

 

Токтогожоева Курманбүбү 
Мусаевна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 19.02.1961-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Шабданбек уулу 
Алтынбек бала-бакчасы, 
методист тарбиячы 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү   5 баланын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0705611902 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Мектеп окуучуларынын билим деңгээлин көтөрүү жана айыл тургундарын 
ден-соолугун чыңдоо максатында ар кыл багыттагы иш чараларды 
уюштуруу. 
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын айылга болгон 
патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө.  
3. Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына жарандарга 
жардам берүү. 
4. Айылды көрктөндүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө. 
5. Айыл ичиндеги экологиялык маселелерин чечүү. 
6 Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукту болтурбоо багытында иш алып баруу. 

7 

 

Чойбекова Магинура 
Талкановна 

 
Туулган жылы жана 
жери: 09.10.1977-ж.Чүй 
облусу, Кара-Балта шаары 
Билими: атайын орто.  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: ЦОВГ ү-бүлөөлүк 
мед.айым 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 5 баланын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0709 28 20 02 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айылды көрктөндүрүү жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө. 
2. Айылдын маданий-спорт тармагын өнүктүрүү -жаштардын айылга болгон 
патриоттук сезимин бекемдөө, ынтымакка үндөө. 
3 Укук коргоо органдарында адам укуктарынын сакталышына жардам берүү. 
4. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү. 
5. Сессияда каралуучу маселелердин комитеттерде толук кандуу 
талкууланып иштелип чыккан кийин кана каралышына жетишүү. 
6. Мал чарбасын асылдандыруу, сүт, эт багытында туяк санын көбөйтүү. 
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Шамырканов Нурланбек 
Мусилинович 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 13.06.1972-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жумгал райондук 
башкармалыгынын вет 
инспектору 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү  4 баланын апасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0502 09 05 09 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ыймандуу инсандар гана-Ыймандуу коом кура алат! 

1. Айыл чарба, экономикалык, соода-сатык жана агрокомплексин өнүктүрүү 
менен асыл тукум малдарды жайылтуу. 
2. Айыл тургундарын максаттуу өнүгүүгө, экономикалык көз 
карандысыздыкка багыттоого иш жүргүзүү. 
3.“Жаштар мамлекеттин келечеги” деген принцип менен жаштарга жана кыз 
келиндерге жумуш орундарын түзүүгө көмөк көрсөтүү. 
4. Айыл жаштарына өздөрүн өнүктүрүүгө, профессионоалдык деңгээлде 
машыгып көтөрүүлүчү үчүн атайын шарттарды түзүү. 
5. Жашоо шарттары начар үй-бүлөлөргө коомдук жардам берүү жана 
жакырчылыктан чыгаруу боюнча “Байдан-Кедейге” ураан алдында 
программалык иштерди алып баруу. 

 

Жумгал районунун Чаек айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси  

Чаек айылдык кеңеши, 5 мандаттуу №4 Кара-Жээк, Беш-Терек шайлоо округу (УШК №4118, 4119) 

1 

 

Абдыжапаров Эрлан 
Асыралиевич 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 05.02.1972-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: жогорку, Иштеген 
жери, ээлеген 
кызматы: Транспоттук 
көзөмөлдөөчу пункт башкы 
инспектор 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөөлүү 3 баланын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0505050272 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Жергиликтүү бюджеттин туура пйдаланышын көзөмөлдөө. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу элди таза суу менен толук камсыз кылуу. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
4. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү. 
5. Айылды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин жүргүзүүгө 
салым  
Кошуу. 



2 

 

Бактыбек уулу Калдарбек 
 

 Туулган жылы жана 
жери: 01.06.1994-ж. Жумгал 
району, Беш-Терек айылы 
Билими: жогорку. Иштеген 
жери, ээлеген кызматы: ГП 
Кара-Кече тоо жумушчусу 
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500941194 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү. 
2. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү. 
3. Аыйлдагы жармага муктаж жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 
жардам берүү. 
4. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
кылуу. 
5. Маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 

3 

 

Жумалиева Акылай 
Болотбековна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 14.05.1971-ж. Жумгал 
району, Көк-Ой айылы 
Билими: жогорку.  
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жумгал райондук 
Беш-Терек айылы Кекилик 
уулу Жолдошбек атындагы 
орто мектеби Директор 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү  4 баланын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0707115349 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Менин шайлоо алдындагы программам айыл өкмөтүнүн бюджеттин 
бөлүштүрүүдө максаттуу салымымды кошуп, ак жана таза иштөө. 
2. Айыл ичиндеги ички жолдорду оңдоо. 
3. Айылдагы эс алуу жайларын иретке келтирүү. 
4. Айыл жаштарын жер тилкелери менен камсыз кылуу. 
5. Калктын аярлуу катмарын мумкунчулугу чектелген үй-бүлөлөргө 
жардам көрсотүү. 
6. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү. 
 



4 

 

Исраилова Тамара 
Насранбековна 

 
Туулган жылы жана 
жери: 30.11.1956-ж. Жумгал 
району, Ак-Жол айылы 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Дыйкан чарба 
мүчөсү 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү  Баатыр эне 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500250886 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Ирригациялык тармактарды,үй жанындагы участкаларды күтүү 
тартибин белгилөө. 
2. Айыл ичиндеги ички жолдорду ондоо. 
3. Айылдагы эс алуу жайларын иретке келтирүү. 
4. Айыл жаштарын жер тилкелери менен камсыз кылуу. 
5. Активдуу позицисы бар жарандык коомду, жамаатарды колдоо,кичи 
жана орто бизнести өнүктүрүүгө салым кошуу. 
6. Айылга бала-бакча көйгөйүн чечүү. 

5 

 

Каниметова Мээрим 
Төлөгөновна 

 
 Туулган жылы жана 
жери: 01.03.1979-ж. Жумгал 
району, Баш-Кууганды 
айылы 
Билими: атайын орто. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жугуштуу 
оорулар болуму мед.айым 
Жеке маалымат: Үй- 
бүлөлүү 4 баланын энеси 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0700226665 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл өкмөтүнүн бюджетин бөлүштүрүүдө максаттуу салым кошуу, ак 
жана таза иштөө 
2. Жаштарды жер тилкелери менен камсыз кылуу.  
3. Асыл-тукумдуу малдарды алып келип санын көбөйтүү. 
4. Айыл ичиндеги бала-бакча көйгөйүн чечүүгө салым кошуу. 
5. Өз чечимдеринин аткарылышына козөмөлдүк кылуу. 
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Кашкоев Урмат 
Шашмаевич 

 
Туулган жылы жана 
жери: 07.12.1986-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жумгал райондук 
суу чарба башкармачылыгы 
завхоз 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү  4 кыздын атасы 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0706 14 33 13 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу мыйзамдарынын негизинде 
жергиликтүү эл менен тыгыз иш алып баруу. 
2. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук кмсыз 
кылуу. 
3. Айылдагы эс алуу жайларын иретке келтирүү. 
4. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
5. Калктын аярлуу катмарын мумкунчулугу чектелген үй-бүлөлөргө 
жардам көрсөтүү. 
6. Айылдагы бала-бакча маселесин чечүү. 

7 

 

Кубанычбек уулу Аскат 
 

Туулган жылы жана 
жери: 02.08.1996-ж. Жумгал 
району, Беш-Терек айылы 
Билими: орто, 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: ГП “Кара-Кече” 
тоо жумушчу 
Жеке маалымат: Үй 
бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500505571 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элдин үнүн жергиликтүү бийликке, жогорку органдарга жеткирүү. 
2. Мал чарбасын асылдандыруу, сут, эт багытындагы тучк санын 
көбөйтүү. 
3. Жери жок тургундарга бош жер тилкелерин трансформациялоо. 
4. Таза суу тармагын жакшыртуу жана элди таза суу менен толук камсыз 
кылуу 
5. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
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Муталиев Алтай 
Таштанбекович 

 
Туулган жылы жана 
жери: 07.12.1985-ж. Жумгал 
району, Беш-Терек айылы 
Билими: орто. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Сөн-Көл 
маданият үйү оператор 
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел. 0709 12 32 90 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айдоо жерлерге суу келүүчү арыктарды тазалап, сууну үзгүлтүксүз 
алып келүү.  
2. Жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча жыйындарды, коомдук 
угууларды, курултайларды окутуу.  
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
4. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү. 
5. Айылдык кенештин депутаттарынын өз шайлоочуларына отчет берүүсү 
шайлоочулардын суроо-талаптарын аткаруу жана шайлоочулар менен 
 иштөө боюнча иш-чаралардын ар жылдык планын бекитүү. 
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Орунбек уулу Кутман 
 

Туулган жылы жана 
жери: 25.04.1998-ж. Жумгал 
району, Беш-Терек айылы 
Билими: жогорку. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: Жумгал райондук 
суу чарба башкармалыгы 
Участкада көзөмөлдөөчу 
Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0702497767 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Элди социалдык-экономикалык жактан көтөрүү жана эл менен тыгыз 
байланышта иш алып баруу. 
2. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берүү. 
3. Жаш үй-бүлөлөргө турак жай салууга жер тилкелерин кароо. 
4. Элидин кандай гана маселеси болбосун чечип берүү. 
5. Жаштарды дене тарбия иштерине тартуу жана массалык спорт 
чөйрөсүндөгү иштерге көмөк көрсөтүү. 
6. Мектеп окуучуларынын билим денгээлин котөрүү жана айыл 
тургундарын ден-соолугун чындоо максатында ар кыл багыттагы иш 
чараларды уюштуру. 
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Сеитбеков Дастан 
Сеитбекович  

 
Туулган жылы жана 
жери: 13.07.1995-ж. Жумгал 
району, Беш-Терек айылы 
Билими: орто. 
Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: ЗАО ЭРН-строй 
уран казуу ишканасы 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Жолубузду өз убагында турттүрүп ондоп түздөөгө. 
2. Айылдык кенештин токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөө.  
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
4. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү. 
5. Укугу бузулган адамдардын укугун калыбына келтирүүгө 
жардамдашуу. 



Жеке маалымат: Бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0703 09 99 99 
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Эраж уулу Адилет 
  

Туулган жылы жана 
жери: 02.07.1994-ж. Жумгал 
району, Чаек айылы 
Билими: орто. Иштеген 
жери, ээлеген 
кызматы: Чаек айылдык 
жайыт комитети машинист 
Жеке маалымат: Үй-
бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: 
тел.0500 44 44 14 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Укугу бузулган адамдардын укугун калыбына келтирүүгө 
жардамдашуу. 
2. Жолубузду өз убагында турттүрүп ондоп түздөө. 
3. Айыл ичиндеги маршруттук каттамдарды көбөйтүү жана жакшыртуу. 
4. Айылдын ичиндеги жарыктандыруу жана тазалык маселелерин чечүү. 
5. Айылдык кенештин токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөө. 

 


