
Жайыл районунун Кызыл-Дыйкан айылдык кеңешинин  депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
7 мандаттуу №1 Петропавловка шайлоо округу (УШК №7322) 

  

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат  
 

Программасынын негизги багыттары 

1 

 

Акматбеков Калбек Сейтбекович  
Туулган күнү,жылы,айы:   08.03.1985-
жыл 
Билими: жогорку,  
Иш тажрыбасы: 
2017-20200-торговый представитель 
болуп эмгектенип келген. 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Петропавловка айыл аймагындагы таза суу менен камсыз кылуу 
жана суунун сапатына көнүл бөлүү. 
2. Айыл өкмөтүнү бюджетин туура багытта кодонууга салым 
кошуу,айылдын инфраструктурасын оңдоого көмөк көрсөтүү. 
3. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы чараларды күчөтүү. 
4. Айыл аймакка инвесторлорду тартуу менен балдар үчүн эс 
алуучу,оюн-зоок аянтчаларын курдуруу. 
Айыл аймакка инвестиция тартуу менен айыл ичиндеги 
маселелерди чечүү. 

2 

 

Алымбекова Калипа Ашимовна 
Туулган күнү жылы айы: 10.10.1956-
ж. 
Билими: атайын орто, 
Иш тажрыйбасы:  Петропавловка 
айылы. үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда, 
азыркы убакка чейин медайым болуп 
эмгектенип келет. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 
баланын энеси. 
 Байланыш үчүн 
маалымат: Петропавловка айылы.  
тел.: 0550 80 81 18 
 

 
Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Петропавловка жана Кызыл-
Дыйкан айылынын тургундарынын 100% ичүүчү таза суу менен 
камсыз кылуу максатында “Суу-өмүрдүн булагы” урааны алдында 
эӊ негизги ичүүчү таза суунун сапатына көзөмөлдүк кылуу; 
2. Айыл аймакка максаттуу инвестиция тартуу менен айыл ичиндеги 
ички жолдорго басым жасоо; 
3. Сен таза болсон, мен таза болсом,коом таза болот” урааны менен 
айылды өнүктүрүү, жашылдандыруу, иш чараларына өзгөчө басым 
жасоо, себеби айылдын тазалыгы бекем ден-соолуктун башаты, ар 
юирибиздин жүзүбүз; 
4. “Балдар биздин келечегибиз” ураанынын алкагында, айыл 
аймакка инвесторлорду тартуу менен бала-бакча , балдар үчүн эс 
алуучу, оюн-зоок аянтчаларын курдуруу; 
5. Калктын жарды катмарларына , аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, 
жетим-жесир , ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген 
жараандарга-майыптарга даректүү жардам жана колдоо көрсөтүү; 
6. Көчөлөрдө жарыктандыруу иштерин жүргүзүү. 



3 

 

Дженишбеков Тилек Дженишбекович  
Туулган куну жылы айы: 12.02.1991-
ж 
Билими: жогорку, 
 Иш тажыбасы:  Жайыл 
гидромелиораттык отряд башчысы 
болуп эмгектенет 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 2 бала, 1 
кыздын атасы. 
Байланыш учун 
маалымат: Петропавловка айылы,  
тел.: 0553 67 97 37 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1.”Балдар биздин келечегибиз!” ураанынын алкагында Кызыл-
Дыйкан айыл аймагына инвесторлорду тартууу менен балдар үчүн 
ар түрдүү ийримдерди (  англис тили, орус тили, ыр, бий, 
өнөрчүлүк, кулинария, ж.б.) ачууга шарт түзүп берүү; 
2. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Петропавловка айылынын 
тургундары үчүн  100% ичүүчү таза суу менен камсыз кылууну 
көзөмөлгө алуу; 
3.Петропавловка айылынын ички жолдору жана чырак маселеси 
боюнча инвестиция тартуу; 
4.”Спорт-ден соолуктун мүлкү” урааны менен айыл тургундарына 
спорт менен машыгууну уюштуруу; 
5. Петропавловка  айлын жашылдандыруу, көрктөндүрүү 
максатында  муниципалдык  кызматтардын сапатын жогорулатуу 

4 

 

Дыйканбаев Чынгыз Иймамбекович  
Туулган күнү жылы айы: 26.05.1987-
жыл 
Билими: жогорку,  
Иш тажрыбасы: убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат:Үй-бүлөлүү 
Байланыш учун маалымат: 
Петропавловка тел: 555122622 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Петропавловка айы аймагындагы таза суу менен камсыз кылуу 
жана суунун сапатына көңүл бөлүү; 
2. Айыл өкмөтүнүн туура багытта колдонууга салым кошуу; 
3. Айылдын инфраструктурасын оңдоого көмөк көрсөтүү; 
4. Спорт менен айыл тургундарына спорт менен машыгууну 
уюштуруу; 
5. Петропавловка  айлын жашылдандыруу, көрктөндүрүү 
максатында  муниципалдык  кызматтардын сапатын жогорулатуу 

5 

 

Ишеналиев Капар Айылчиевич     
Туулган күнү жылы айы:  23.06.1966-
ж. 
Билими: кесиптик орто, 
Иш тажрыйбасы:  Кызыл-Дыйкан 
айылдык кеңешинин депутаты. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 3 
баланын атасы. 
Байланыш үчүн 
маалымат: Петропавловка айылы.  
тел.: 0557 37 90 57 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Айылыбыздын келечеги ар бирибиздин колубузда. 

1. Биринчи орунда “Таза суу” программасы 
2. Айыл ичиндеги жолдорду оӊдоо иштери 
3. “Спорт –ден соолуктун мүлкү!” урааны менен айыл 
тургундарына (жаш өзгөчөлүгүнө карабай) спорт менен машыгууну 
уюштуруу; 
4. Айыл аймактагы жаш кыз-келиндердин жумуш менен камсыз 
болуусуна көмөк көрсөтүп, балдарды бала-бакчага жайгаштырууга 
басым жасоо; 
5. Үй бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы чараларды көрүү 
менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө,жетим-
жесирлерге,мүмкүнчүлүгү чектелген жараандарга колдоо корсотүү; 
6. “Сен таза болсон, мен таза болсом,коом таза болот” урааны 
менен айылды өнүктүрүү. 
 



6 

 

Момунова Чынара Токоновна  
Туулган күнү, жылы: 11.11.1983-ж 
Билими: жогорку  
Иш тажрыйбасы:  Петропавловка 
жалпы билим берүү орто мектебинде 
орус тили жана орус адабияты 
сабагынын мугалими болуп эмгектенип 
келет. 
Учурда: Үй-бүлөлүү, үч уул бир 
кыздын энеси, сүйүктүү жар. 
Байланыш үчүн маалымат: 
Петропавловка айылы.  
тел: 0704677264 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Петропавловка айылына жаңы бала бакчанын имаратын 
куруу, балдар үчүн бардык заманбап шарттары менен. Азыркы 
учурда айылда бала бакча жок. Билимдин жана тарбиянын булагы 
– бала бакчадан башталат! 
2. Мектептин жылытуу системасын которуу. Анткени эскилиги 
жетип, кыш мезгилинде катуу суукта талапка ылайык 
жылытылбайт. Мектепке жана бала бакчага жаш мугалим, 
тарбиячыларды даярдоо. Айыл өкмөтү менен келишим түзүп, 
студенттин окуусун каржылоо. Мектепте билим сапатын 
жогорулатуу! Билимдүү балдар – жарык келечек! 
3. Сүйүктүү айылыбыздын бардык көчөлөрүн таза суу менен 
камсыз кылуу. 
4. Биздин айылдагы ички жолдорду оңдоого басым жасоо. 
5. Жаш үй бүлөөлөргө жардам берүү (участок, жата кана). 
Анткени бир үйдө 2-3төн үй бүлөөлөр жашагандар бар. 
6. Жетишпеген үй бүлөөлөргө жардам көрсөтүү. 
7. Үй-бүлөлүк зордук зомбулуккакаршы чараларды күчөтүү. 

 
7 

 

Сакы кызы Аида  
Туулган күнү жылы айы: 27.06.1978-
жыл 
Билими: жогорку 
Иш тажрыбасы: Кызыл-Дыкан айыл 
айыл өкмөтүнүн Жеништин 60-
жылдыгы атындагы Петропавловка 
жалпы билим берүү орто мектебинин 
физика мугалими. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
Байланыш үчүн маалымат: 
Петропавловка айылы. тел: 704245229 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1.”Балдар биздин келечегибиз!” ураанынын алкагында Кызыл-
Дыйкан айыл аймагына инвесторлорду тартууу менен балдар үчүн 
ар түрдүү ийримдерди  ачууга шарт түзүп берүү; 
2. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Петропавловка айылынын 
тургундары үчүн  100% ичүүчү таза суу менен камсыз кылууну 
көзөмөлгө алуу; 
3.Петропавловка айылынын ички жолдору жана чырак маселеси 
боюнча инвестиция тартуу; 
4.Спорт менен айыл тургундарына спорт менен машыгууну 
уюштуруу; 
5. Петропавловка  айлын жашылдандыруу, көрктөндүрүү 
максатында  муниципалдык  кызматтардын сапатын жогорулатуу 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

Табылдыев Уланбек Табылдыевич  
Туулган куну ,жылы айы: 11.03.1984-
ж 
Билими: жогорку, 
Иш тажыбасы: 2008-2009 жж водитель 
Красно Восточный айыл өкмөтү. 
20010-2011 жж Кызыл Дыйкан айыл 
өкмөтү жер куруу адиси. 
2012-2018 жж Бишкек-Ош авто 
жолунун контролеру  
Убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү 
Байланыш учун 
маалымат: Петропавловка айылы,  
тел.: 0552 73 60 60 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1..”Балдар биздин келечегибиз!” ураанынын алкагында Кызыл-
Дыйкан айыл аймагына инвесторлорду тартууу менен балдар үчүн 
ар түрдүү ийримдерди (  англис тили, орус тили, ыр, бий, 
өнөрчүлүк, кулинария, ж.б.) ачууга шарт түзүп берүү; 
2. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Петропавловка айылынын 
тургундары үчүн  100% ичүүчү таза суу менен камсыз кылууну 
көзөмөлгө алуу; 
3.Петропавловка айылынын ички жолдору жана чырак маселеси 
боюнча инвестиция тартуу; 
4.”Спорт-ден соолуктун мүлкү” урааны менен айыл тургундарына 
спорт менен машыгууну уюштуруу; 
5. Петропавловка  айлын жашылдандыруу, көрктөндүрүү 
максатында  муниципалдык  кызматтардын сапатын жогорулатуу 

9 

 

Шералиева Жаңыл Шералиевна 
Туулган күнү жылы айы: 19.07.1978-
жыл 
Билими: жогорку, 
Иш тажрыбасы : Жусуп Баласагын 
атындагы Кыргыз Улуттук 
Мамлекеттик Университетинин 
окутуучусу. 
Учурда: Үй-бүлөлүү, 
Байланыш үчүн маалымат: 
Петропавловка айылы.  
тел: 0555883601 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Айыл чарба продукциясын чакан ишканаларды ачууга 
инвесторлорду тартуу( нан чыгаруу цехи, тигүүчү цехи ж.б.) 
2. Бюджетке түшкөн  каражаттарды эл алдына отчет берип ачык, 
туура колдонуу; 
3. Айылдын ичиндеги арывктарды калыбына келтирүү; 
4. Айылдын ичиндеги ар бир үйдөгү таштандыларын чогултуп, 
аларды төгүү жумуштарын ишке ашыруу; 
5. Балдар үчун эс алуучу оюн-зоок аянтчаларын куруу«Таза суу» 
долбоорун киргизип суу кѳйгѳйүн грант же инвесторлор аркылуу 
тез арада келе жаткан 2024 жылда ишке ашыруу; 
6. Балдар үчүн эс алуучу оюн-зоок аянтчаларын куруу; 



Жайыл районунун Кызыл-Дыйкан айылдык кеңешинин  депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 
4- мандаттуу №2 Кызыл-Дыйкан шайлоо округу (УШК № 7323) 

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 

1.  

 

Домасбекова  Гульсия  Абылхаировна 
Туулган күнү жылы айы: 03.11.1997-
жыл 
Билими: жогорку  
Иш тажрыбасы : 
1990-жылдын 4-декабрынан баштап 
мугалимдик кесипти аркалган. 1995-
жылдын   1-сентябрынан баштап тарбия 
иштери боюнча директордун орун 
басары болуп 2004-жылга чейин 
эмгектенген.2015-жылдан тартып 2023- 
жылга чеийн Кызыл-Дыкан УШКсынын 
төрайымы, 2019-жылдын 1-сентябрынан 
тартып Кызыл-Дыйкан орто мектебинде 
окуу жана тарбия иштери боюнча 
директордун орун басары 
иштеген.   2022-жылдын 2-февралынан 
баштап Кызыл-Дыйкан айылындагы 
Асанкул Закиров атындагы орто 
мектебинин директору болуп 
эмгектенип келе жатат. 
Учурда: Үй-бүлөлүү, 2 кыз, 2 баланын 
энеси, жолдошу бар. 
Байланыш үчүн маалымат: Кызыл-
Дыйкан айылы. Тел: 500059787 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 

1. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Кызыл-Дыйкан айылындагы 
орто мектебинин МТБ чыңдоо бей өкмөт   уюмдар менен иш алып 
баруу. 
2. Айыл өкмөтүнү бюджетин туура багытта кодонууга салым 
кошуу,айылдын инфраструктурасын оңдоого көмөк көрсөтүү. 
3. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы чараларды күчөтүү. 
4. Калктын аялуу катмарына-аз камсыз болгон үй бүлөлөргө,жетим-
жесир,ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген 
жарандарга,майыптарга даректүү жардам көрсөтүү, ар дайым аларды 
көңүл чордонунда коюу,колдоо көрсөтүү. 
5. 5.” Балдар-биздин келчегибиз “урааны алкагында,айыл аймакка 
инвесторлорду тартуу менен балдар үчүн эс алуучу,оюн-зоок 
аянтчаларын курдуруу. 
6. Айыл аймакка инвестиция тартуу менен айыл ичиндеги 
маселелерди чечүү. 

 



2.  

 

Кадыркулов Жалиль Айдарович 
 
Туулган күнү жылы:   10.05.1988 ж. 
Билими: жогорку, 
 Иштажырыйбасы: Эн алгач иш 
Тажырыйбасы 2007-жылы 
Казахстандын Шымкент Калаасындагы 
эңалдыңкы дистрибюторлук 
компаниясында соода агенти болуп 
иштөөдөн башталган. 2008-2009 
жылдары аскер кызматын өтөпкелген 
соң, 2010-2012 жылдар аралыгында 
Россиянын «Пегас Туристик» тур 
операторунан Шарм Эль Шейх жана 
Анталия шаарларында Туристтик Гид 
болуп эмгектенген. 2013 жылдан 
азыркы күнгө чейин Манас Эл ралык 
Аэропортунун Авиациялык коопсуздук 
кызматынын атайын текшерүү 
бөлүмүндө Инспекторлук кызматты 
аркалап келет. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү үч 
баланын атасы. 
Байланыш учун маалымат: Кызыл 
Дыйкан айылы, тел. 0776 99 90 99 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 

1. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Кызыл-Дыйкан жана 
Петропаловка айылынын тургундарын 100% ичүүчү таза суу менен 
камсыз кылуу максатында «Суу өмүрдүн булагы» урааны алдында эң 
негизги ичүүчү таза суу сапатына көзөмөлдүк кылуу. 

2. Айыл аймакка максаттуу инвестиция тартуу менен айыл ичиндеги 
ички жолдорго басым жасоо. 

3. «Сен таза болсон, мен таза болсом, коом таза болот» урааны менен 
айыл аймакты жашылдандыруу, көрктөндүрүү иш-чараларына өзгөчө 
басым жасоо, себеби айылдын тазалыгы-бекемден-соолуктун башаты, 
арбирибиздин жүзүбүз. 

4. Айыл аймактагы жаштардын иш менен камсыз болуусуна, 
баштоолоруна колдоо көрсөтүп, алардын жеке үй-бүлөөдөгу эле эмес, 
коомдогу ролун белгилеп көрсөтүү. 

5. «Балдар-биздин келечегибиз» урааны алдында, айыл аймакка 
инвесторлорду тартуу менен балдар үчүн эс алуучу аянт чаларды 
курдуруу. Түрлүү ийримдерди (англистили, кол өнөрчүлүк, спортту 
кийридерди ж.б.у.с) ачууга шарттарды түзүп берүү. 
 



3. 

 

Кубанычбекова Умут Джаныбековна 
 
Туулган күнү жылы айы: 28.01.1995-
ж. 
Билими: Жогорку,  
Иш тажрыйбасы: Иш тажрыйбасы 
жок. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 2 
баланын энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Кызыл 
Дыйкан айылы, тел.: 0500 12 81 25 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 

1. Билим берүүнү, саламаттыкты сактоону, маданиятты жана 
спортту өнүктүрүүгө көмөктөшүү; 

2. Жаш адистерди тартууга шарт түзүү, материалдык жана турмуш-
тиричилик маселелерин чечүү; 

3. Жаштарга жеткиликтүү санариптик технологияларды киргизүү 
үчүн шарттарды түзүү, (Интернет клубун түзүү); 

4. Инвестицияларды тартуу мүмкүнчүлүгү; 
5. Кызыл-Дыйкан айылына, балдар бакчасын курууда айылдын 

инфраструктурасын жакшыртууга көмөктөшүү. 
6. Кызыл-Дыйкан айылындагы “Үркүн” эстелигинин жанындагы 

аллея жана жашыл зонанын бөлүнүшү. 
7. Калктуу конушту санитардык тазалоо жана жашылдандыруу 

боюнча ар кандай иш-чараларды системалуу түрдө ишке ашыруу. 
 

  
 

  

4 

 

Мамунов Джолдошпек Токонович 
 
Туулган күнү жылы айы: 01.07.1977-
жыл 
Билими: Орто-кесиптик. 
Иш тажрыбасы: убактылуу иштебейт 
Жеке маалымат: Уй-булөөлүү. 
Байланыш учун маалымат: Кызыл-
Дыйкан тел: 0705938932 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 
1. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Кызыл-Дыйкан айылындагы 

орто мектебинин МТБ чыңдоо ,бейөкмөт   уюмдар менен иш алып 
баруу. 

2. Айыл өкмөтүнү бюджетин туура багытта кодонууга салым 
кошуу,айылдын инфраструктурасын оңдоого көмөк көрсөтүү. 

3. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы чараларды күчөтүү. 
4. Калктын аялуу катмарына аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим-

жесир, ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, 
майыптарга даректүү жардам көрсөтүү, ар дайым аларды көңүл 
чордонунда коюу, колдоо көрсөтүү. 

5. Балдар-биздин келчегибиз “урааны алкагында, айыл аймакка 
инвесторлорду тартуу менен балдар үчүн эс алуучу, оюн-зоок 
аянтчаларын курдуруу. 

6. Айыл аймакка инвестиция тартуу менен айыл ичиндеги 
маселелерди чечүү. 

 



5 

 

Саспеков Марат  Сартбаевич 
Туулган күнү жылы айы: 23.04.1960-
ж. 
Билими: жогорку, 
Иш тажрыйбасы: 1989-жылдан 
баштап, 1992-жылга чейин ПО Фрунзе , 
директор; 
1992-1994-ж. чейин “Кыргыз Жибек 
Жолу” –директро, 1994-1998ж.чейин 
Кыргыз Республикасынын 
Министерство Юстициясынын 
администрация башкармачылыгы 
башчысы, 2002- 2006чейин ОсОО 
“Логистика” директор, 2015- 
2019ж.чейин ОсОО “Интек” – 
транспорт боюнча башчысы, 2020-
2022ж. чейин ОсОО “Берекет” КК. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Кызыл 
Дыйкан айылы, тел.: 0554 22 81 44 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
1. Биринчи орунда “Таза суу” программасы, таза суу долбоорун 

кароо жана жылдыруу; 
2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджеттик каражаттарын 

даярдоого, чыгымдоодо кароого көмөк көрсөтүү; 
3. Жайыттарды сарамжалдуу пайдаланууну жана жерди МЖӨ 

фондун бөлүүнү кароо; 
4. Депутаттык ишмердүүлүгүмдө айыл элинин ынтымагына, 

биримдигине салымымды кошом 
5. Айыл аймакка инвесторлорду тартуу менен бала-бакча , балдар 

үчүн эс алуучу, оюн-зоок аянтчаларын курдуруу; 
 

6 

 

Суеркулов Мырзабек Эмилович 
Туулган күнү жылы айы: 19.07.1970-
жыл 
Билими:  жалпы орто  
Иш тажрыбасы: 1991 жылдан бери 
дыйканчылык менен эмгетенет. 2016-
2023 жж. Кызыл-Дыкан айыл 
өкмөтүндө айыл башчы болуп 
эмгектенет. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, 4 
баланын атасы. 
Байланыш учун маалыматтар: Кызыл 
Дыйкан айылы, тел. 0559 16 50 73 
 

1. Кызыл-Дыйкан айыл аймагындагы Таза-суу программасын карап 
иш алып баруу. 

2. Айыл өкмөтүнү бюджетин туура багытта кодонууга салым 
кошуу,айылдын инфраструктурасын оңдоого көмөк көрсөтүү. 

3. Жайытты туура колдонуу боюнча чараларды күчөтүү. 
4. Калкты ФПС тин жерлерин тура колдоонуну көрсөтүү. 
5. Айыл аймакка инвестиция тартуу менен айыл ичиндеги 

маселелерди чечүү. 
6. Биздин айыл тоолуу аймак болгондуктан. Мал чарба, дыйкан 

чарбасын өнүктүрүү.. 
 

 


