
 

 

Талас облусу Кара-Буура району Шекер айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси  
6 мандаттуу № 1 Арчагул шайлоо округу (УШК № 6024)  

 
№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1. 

 
Адигинеева Фарида Токтогуловна 
 Туулган жылы жана жери: 05.11.1968-жыл, 
Калинин а., Бакай-Ата район 
Билими: атайын орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: “Арча-
Бешик”бала бакчасынын директору 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0702137876 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 

1. Шекер айыл аймагынын калктуу конуштарында 
инфраструктурасын жакшыртуудагы жергиликтүү маанидеги иш 
алып барууда айыл өкмөт жетекчиси 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. 

 
 

2. 

 

Айдыралиев Болотбек Джолдошевич 
Туулган жылы жана жери: 29.06.1970-жыл. 
Арчагул а. Кара-Буура району 
Билими:  атайын орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Арчагул айылдык клубунун жетекчиси. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0708305013 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элге кызмат кылуу – эр жигиттин милдети! 

        Маданиятуу улут,  күчтүү келечек. 
1. Маданият жагын эске алуу,этикага чындыкка үндөө. Мекеме 
жетекчилердин тең кароо. 
2. Маданият нысаптуулук эртеңки келечек. Бирок тилекке каршы 
маданият өнөр жагын эң керексиз тармак катары баалагандар да 
кезигет. Ар бир адам адептүү болсо өнүгүү бар. 
 

 
3. 

 

Бекишев Канатбек Саматбекович 
Туулган жылы жана жери: 29.06.1992 жыл 
Арчагул . Кара-Буура району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч  баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0709888011 

Шайлоо алдындагы программасы. 
                 Ч. Айтматовдун атына татыктуу айыл. 
1. Шекер айыл аймагынын социалдык-экономикалык абалынын 
өзгөрүшүнө салымымды кошом. 
2. Шекер айылына инвестиция тартуу үчүн ар кандай долбоорлор, 
донорлор менен иштеп,тартып келүүгө аракет кылам. 
3.Айылдын балдарынын жана энелеринин билим алуу жаатында 
өнүгүшүнө салым кошом. 
катышуу менен, аларга колдон келген жардамымды көрсөтүү. 
4 Айыл аймагы чегиндеги аярлуу катмардагы тургундарга 
жакындан көңүл бөлүү менен жардам берүү. 



 

 

 
4. 

 

Изаев Бактыяр Акматович 
Туулган жылы жана жери: 26.07.1983жыл. 
Арчагул а. Кара-Буура району 
Билими: жогорку 
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0555412413 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ыймандуу жаштар коомдун күчү. 

1.Көп жылдан бери жараксыз болуп турган эски мектептин ордуна 
жаштарга спорт комплекс жана кошумча окуу классын ачу  
маселесин колго алабыз.  
2.Балдар бакчасы эки тайпага батпагандыгына байланыштуу 
кошумча корпус ачууга аракет кылабыз.  
3. Жаңы конуштардын жолдорун оңдоого жана свет, сууларын 
киргизүүгө жардам беребиз. 
4.Жаштар ойной турган аянтчаны курууга салымыбызды кошобуз. 

5. 

 

Казыбеков Нурслан Абдиманапович 
Туулган жылы жана жери: 07.04.1977жыл 
Арчагул а. Кара-Буура району 
Билими: жогорку,   
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0701824242 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
                   Билими күчтүү минди жыгат. 
1Арчагул айылындагы мектептин иштерин жакшыртууга жана 
кошумча окуу классын ачуу жагын биринчи орунга коем.  
2.Айылдын инфраструктурасын жакшыртуу жагына көңүл бурам. 
3.Айыл өкмөтүнүн бюджетин калыс туура бөлүштүрүүгө аракет 
жасайм. 
 

6.  Машатбек уулу Кумарбек 
Туулган жылы жана жери: 15.03.1981жыл. 
Арчагул айылы Кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Көк-Сай чек ара заставасынын кызматкери. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0555887505 

Шайлоо алдындагы программасы. 
                            Карегимде  Мекеним. 
1.  Ички жана тышкы жайыттарды көзөмөлгө алып. Сарамжалдуу 
пайдалануу. Жайыт комитети менен биргеликте иш алып баруу   
2.  Жаңы конуштагы жлдорго кам көрүү, шагыл төшөө. Тегиздөө. 
3. Аз камсыз жаш иш-берүүчүлөргө көмөктөшүү колдоо көрсөтүү. 
4. Бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарын туура пайдалануу. 
 

 

 



 

 

7. 

 

Медетбеков Кайрат Медетбекович 
  
Туулган жылы жана жери: 30.05.1991-жыл. 
Арчагул а. Кара-Буура району 
Билими: бакалавр,  
 Иштеген жери, ээлеген кызматы :  
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0557577430 

Шайлоо алдындагы программасы. 
 Элге кызмат кылуу! 

1.  Айыл элине кызмат кылуу. Жакшылыкка чакырып жамандыктан 
кайтарууга өзгөчө көнүл буруу. Элдин диний сабаттуулугун 
жогорулатуу. 
2. Айыл элине жакындан көңүл бөлүп жардам берүү. Жашоо 
шарттарын оңдоо максатында жөлөк пулга үй салуу үчүн жер 
тилкесин бөлүп берүүдө муктаж болгон үй бүлөгө жардам берүү. 
3. Арчагул айылынын калктуу конуштарында инфраструктураны 
жакшыртууда иш алып баруу. Коомдук иштерде активдүү катышып 
башчыларга жардам көрсөтүү. 
 

8. 

 

Молдалиев Султан Сапарбекович 
Туулган жылы жана жери: 28.04.1998-жыл. 
Билими: бакалавр. 
 Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
 Жеке ишкер 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0500525232 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Алга! 

1. Шекер айыл аймагынын калктуу конуштарында 
инфраструктурасын жакшыртуудагы жергиликтүү маанидеги иш 
алып барууда айыл өкмөт жетекчиси 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.  
3. Жаштарга жөлөк пул алууга көмөктөшүү 
 

9. 

 

Опобеков Алыкан Бакирдинович 
Туулган жылы жана жери: 14.02.1964-жыл 
Билими: атайын орто.  
 Иштеген жери, ээлеген кызматы: Кара-
Буура коругу. Корукчу 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, алты  
баланын атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0551019564 
  
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Жашыл планета ден соолуктун кепилдиги! 

 1. Айылдын инфраструктурасын жакшыртууга, элдин социалдык 
абалын которуу үчүн ишкерлерди ар тараптан колдоо жагына конул 
бурам. 
2. Айыл өкмөтүнүн бюджетин максаттуу пайдалануу жагын 
көзөмөлдөө учурдун талабы болот. 
3. Ысырапкорчулукту азайтуу боюнча эл менен тыгыз иштешем. 
4..Азыркы учурда көйгөйлүү маселе болгон мусор маселесин 
чечүүнүн жолдорун табуу жагын колго алам. 
5. Үч жолку айылдык кенештин чакырылышынын депутаты катары 
айыл ичиндеги көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн үстүндө иштейм 
деп ишендирип кете алам. 
 



 

 

10.  Садыркул уулу Жакшылык 
Туулган жылы жана жери: 
19.11.1992-жыл   Арчагул а. Кара-Буура 
району 
Билими:  жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кара-Буура ТПЭС нөөмөтчү электромонтер 
Жеке маалымат:  бойдок 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы,  
тел: 0700305511 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ак ийилет бирок сынбайт! 

1. Экономикабыздын күрөө тамыры болгон ички жолдорубуздун 
абалы ондоп түзөө иштери талапка жооп бергидей денгээлде 
калыбына келтирүү. 
2. Таза суу түтүктөрүн аварияга көбүрөөк учурай баштаганынан 
улам, солгун жерлерин көзөмөлгө алып иштегендерге көмөк 
көрсөтүү. 
3. Жаңы түзүлүп жаткан көчөлөрдүн шарттарынын жакшырышына 
жардам берүү.Электр чубалгыларын тартуу, трансформаторлорду 
орноту, элди жарык менен камсыз кылуу. 

11.  Таабалдиева Нургуль Асановна 
Туулган жылы жана жери: 
26.04.1981жыл,  Чымкент а. Кара-Буура 
району 
Билими:  жогорку  
Иштеген жери ээлеген кызматы,   Дүйшөн 
атындагы ОМ мугалим. 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0703747276 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдик каражат эл үчүн! 

1. Саясий багыт:  Айыл аймактын айылдык кеңештин 
ишмердүүлүгүн 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 көйгөйлөрүн чечүү. Элдин саламаттыгын 
чыңдоо. 

4. Арчагул айылындагы калктын аярлуу катмарына көңүл буруу 
алардын муктаждыктарын чечүү, жашоо шартын жакшыртуу. 

 
12. 

 

Ташматов Мыктыбек Калыбаевич 
Туулган жылы жана жери: 21.01.1964-жыл 
Арчагул а. Кара-Буура району 
Билими:  орто.  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Арчагул 
“Таза-Суу” жумушчу 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0502210164 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Суу өмүр булагы! 

1. Айыл элине кызмат кылуу. Жакшылыкка чакырып жамандыктан 
кайтарууга өзгөчө көнүл буруу.  Элдин диний сабаттулугун 
жогорулатуу. 
2. Айыл элине жакындан көңүл бөлуп жардам берүү.  Жашоо 
шарттарын  оңдоо максатында жөлөк пул алууга, үй салуу үчүн жер 
тилкесин бөлүп берүүдө муктаж болгон үй- бүлөгө жардам берүү. 
3. Арчагул  айылынын калктуу конуштарында инфраструктураны 
жакшыртууда иш алып баруу. Коомдук иштерде активдуу катышып, 
башчыларга жардам көрсөтүү, оңдоп түздөө, көпүрө салуу, көчө 
кеңейтүү.  



 

 

4. Жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттырып, спорт 
тармагына өзгөчө көңүл буруу. Жаштар арасында өтүлүүчү 
олимпиядаларга баруусу үчүн шарт түзүп берүү. 

13. 

 

Чолпонкулов Маматбек Бекишович 
  
Туулган жылы жана жери: 26.02. 1971-жыл 
Билими: орто,  Арчагул орто мектеби 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат:  Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Арчагул 
айылы, тел: 0700563737 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Жер менен суу элдики! 

Мен,Чолпонкулов Маматбек Бекишович буюруп Шекер айылдык 
Кенешине депутат болуп калсам,эски мектептин ордуна жаштарга 
спорт комплексин куруу жана кошумча окуу классын ачуу 
маселесин колго алам.Балдар бакчасы эки тайпа болгондугуна 
байланыштуу элдин суранычын аткаруу максатында,бир нече жолку 
чакырылыштын депутаты катары колдон келген аракетимди 
жумшайм. 
 

               

 
Талас облусу Кара-Буура району Шекер айылдык кеңешинин депутаттыгына талапкерлердин тизмеси 

15 мандаттуу № 2 Шекер шайлоо округу (УШК № 6025) 
 
 

№ Сүрөтү Талапкер жөнүндө маалымат Программасынын негизги багыттары 
1.  Абдиева Марипа Тентемишовна 

 Туулган жылы жана жери: 20.09.1960-жыл 
Бакайыр а. Кара-Буура району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
 тел: 0553053176 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
                 Аялдар коомдо чечүүчү күч! 

1. Шекер айыл өкмөтүнүн денгээлин көтөрүү максатында эл жана 
айыл өкмөтү менен биргеликте коомчулуктун 
муктаждыктарын чечүү жана жаштардын демилгесин колдоо. 

2. Көп балалуу үй-бүлөлөргө пособия алууга көмөк көрсөтүү 
3. Калкка кайтаргыс долбоор алып келүү.  

 



 

 

2. 

 

Арстанбеков Нурдин Сейткулович 
 Туулган жылы жана жери: 13.10.1979-жыл 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: дыйкан 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
тел:  0552131079 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Жер менен суу элдики! 

1. Айыл аймактын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшү 
үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартуу; 
2. Айыл аймактын ынтымагын бекемдөө; 
3. Айыл аймактагы курулушу бүтпөй жаткан социадык 
обңектилерди бүткөрүү; 
4. Турак-жай куруу үчүн жер тилкелерин трансформациядан 
өткөрүүнү тездетүү; 
5.  Ички туризмди өнүктүрүү; 
6. Жергиликтүү бюджетти максатуу бөлүштүрүү; 

3. 

 

Ахметов Мирзат Жеенбекович 
Туулган жылы жана жери:  28.04.1983-жыл, 
Шекер а. Кара-Буура району 
Билими: жогорку, Скрябин атындагы Кыргыз 
Улуттук Агрардык Университети 
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0550027992 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эл эмгегин жер жебейт! 

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. 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. 
3. Жаш муундарга заманбап үлгүдөгү ыңгайлуу шарттарды үчүн 
татыктуу тарбия жана толук камдуу билим  алышына  ири 
проекттерди тартууну аракет кылам. Ошондой эле айылда жеке 
ишкерчиликти өнүктүрүү боюнча ири жана чакан проекттер 
менен иштөөдө жаштарга колдоо көрсөтүү жана алар менен 
биргеликте иш алып баруу.  
 



 

 

4. 

 

Баялиев Максат Сапиевич 
Туулган жылы жана жери: 12.02.1982-жыл 
Шекер а., Кара-Буура району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
тел: 0707385262 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Жаздын бир күнү жылды багат! 

1. Айыл аймактын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшү 
үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартуу; 
2. Айыл аймактын ынтымагын бекемдөө; 
3. Айыл аймактагы курулушу бүтпөй жаткан социадык 
объектилерди бүткөрүү; 
4. Турак-жай куруу үчүн жер тилкелерин трансформациядан 
өткөрүүнү тездетүү; 
5. Ички туризмди өнүктүрүү; 
6. Жергиликтүү бюджетти максатуу бөлүштүрүү; 
 

5. 

 

Джумашалиев Бегалы Эшенкулович 
Туулган жылы жана жери: 26.07.1976-жыл 
Шекер а. Кара-Буура району 
Билими: орто  
Иштеген жери, ээлеген кызматы:  дыйкан 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,   
тел: 0703825480 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эмгегим элиме! 

1.“АРИС” программасы менен бир нече жылдан бери иштешип 
жургон жаран катары,туризм багытында иш алып баруу жагын 
колго алам.  
2. Жакынкы жана алыскы жайыттарды жакшыртуу маселесинин 
устундо иштейм. 
3. Жалпы эле айылдын инфраструк 
турасын жакшыртуу биринчи планымда болот. 
 

6. 

 

Джундубаева Гүлзина Набатовна 
 Туулган жылы жана жери: 15.12.1965-жыл, 
Ак-Чий а., Кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: тигүүчү 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0504220271 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элге чын дилимден кызмат кыламын! 

1. Жеке ишкер катары кыздын себи “Элим” аттуу тигүүчү цехин 
чоңойтуп, колунан иш келген үч, төрт айымга жумуш оруну 
менен камсыз кылсам  дейм. 
2. Айыл аймагындагы аярлуу катмардагы айылдын тургундарына 
жакындан жардам берүү, алардын жашоо шарттарын оңдоо, 
максаттарына жараша иш алып баруу. 
3. Айылдын оңдоо түзөө жумуштарына жана айыл өкмөттүн иш 
алып баруусуна жардам берүү, жаштар менен бирге айылды 
өнүктүрүү, коомдук иштерге активдүү катышуу менен айыл 
аймагынын өнүгүшү үчүн  өз салымымды кошуу. 
4. Айыл аймагындагы майып балдарга жана аз камсыз үй-
бүлөлөргө  колумдан келген жардамымды берүү. 



 

 

5. Негизи ойлогон оюм, айыл аймагындагы аял затынын 
чечилбеген көйгөйлөрүн чечүүгө жакындан жардам берүү. 

 
7. 

 

Жумабек кызы Айперим 
Туулган жылы жана жери: 08.06.1993-жыл 
Шекер айылы 
Билими: бакалавр,  Иштеген жери, ээлеген 
кызматы: мугалим 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0700080693 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Билими күчтүү минди жыгат! 

Чындыкты айтып, адилеттүүлүктү орнотуу! 
1. Шекер айыл аймагынын калктуу конуштарында 
инфраструктурасын жакшыртуудагы жергиликтүү маанидеги иш 
алып барууда айыл өкмөт жетекчиси 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. 
 
 

8.  Жунусалиева Салтанат Эрмекбаевна 
Туулган жылы жана жери: 30.01. 1970-жыл 
Шекер айылы. Кара-Буура району 
Билими: орто,  
 Иштеген жери, ээлеген кызматы:  Шекер 
ГСВ медайым. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү,үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0557017127 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Балдар келечек ээлери! 

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. Шекер 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. 

 

Иманалиев Канатбек Эркинович 
Туулган жылы жана жери: 26.12.1969-жыл, 
Шекер айылы, Кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, төрт баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
 тел: 0554314374 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
   Суу өмүр булагы! 

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

10.  Ирсалиева Эльмира Болотбековна 
Туулган жылы жана жери: 26.11.1976-жыл 
Нарын обл. Кочкор району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: Үй 
кызматкери 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, үч баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0508914535 

Шайлоо алдындагы программасы. 
                   Бейиш эненин таманында! 
1. Таза суу масселесин чечүүгө жардам берүү. 
2. Жетим жесирлерге пособия албагандарга жардам берүү. 
3. Шекер айылына амбулаторный больница ачуу. 
 
 

11. 

 

Исмантаев Сейдеакпар Исакович 
Туулган жылы жана жери: 10.04.1953-жыл 
Шекер а. Кара-Буура району 
Билими: жогорку,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
“Чынгыз Ордо” коомдук бирикмесинин 
башчысы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
 тел: 0550172502 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Ааламга жол айылдан башталат! 

1. Төрт жылдан бери токтоп турган “Чыңгыз Ордо” 
комплексинин курулуш иштерин кайрадан баштатуу. 

2. “Күркүрөө” маданият үйүндөгү Чынгыз Айтматовдун 
көргөзмө залын райондук деңгээлдеги музейге айландыруу. 

3. “Манас” чокусунун күн чыгыш жагындагы чокуну Чыңгыз 
чоку деп аталышынын паспортун статусун алып берүү. 



 

 

12. 

 

Кадыркулов Даир Мамытбекович 
Туулган жылы жана жери: 25.12.1961-жыл 
Шекер айылы Кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0554206870 

Шайлоо алдындагы программасы.  
Сен ооруба мен ооруйун Ата-Журт! 

1. Айыл аймактын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшү 
үчүн инвестицияларды жана гранттарды тартуу 
2. Айыл аймактагы курулушу бүтпөй жаткан социадык 
обьектилерди бүткөрүү 
3. Турак-жай куруу үчүн жер тилкелерин трансформациядан 
өткөрүүнү тездетүү 
4. Ички туризмди өнүктүрүү 

13.  Калманбетова Жанылкан Сарпашовна 
 Туулган жылы жана жери: 27.12.1962-жыл 
Шекер айылы. Кара-Буура району 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
“Келечек” балдар бакчасынын директору 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0550329150 
 
 

 
 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
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. Шекер 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. 
 

14.  Ниязбекова Рыскул Жайлообековна 
Туулган жылы жана жери: 06.10.1972-жыл 
Шекер айылы Кара-Буура району 
Билими: жогорку  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
№18 Р. Дуйшембиева атындагы бала бакчанын 
директору. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
тел:  0551559941 

 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Окуу, окуу жана окуу! 

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. 
2. Айыл өкмөт жетекчилери менен биргеликте Шекер 
айылындагы билим  тармагы болгон мектеп, бала бакчада 
тарбияланып окуп билим  алып жаткан, биздин эртеңки 
келечегибиз болгон жаш муундарга заманбап үлгүдөгү ыңгайлуу 
шарттарды үчүн татыктуу тарбия жана толук камдуу билим  
алышына болгон күч аракетимди жумшап ири проекттерди 



 

 

 тартууну аракет кылам. Ошондой эле айылда жеке ишкерчиликти 
өнүктүрүү боюнча ири жана чакан проекттер менен иштөөдө 
жаштарга колдоо көрсөтүү жана алар менен биргеликте иш алып 
баруу менин максатым.  

15. 

 

Нурманбетова Айгул Кочконовна 
Туулган жылы жана жери: 03.03.1966-жыл 
Көк-Сай а. Кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
АДК төрайымы 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
энеси. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
 тел: 0500042456 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Улуттун ден соолугу келечектин ачкычы! 

1.Эл үчүн таза, калыс иштеп бере алам.Депутат болбогон учурда 
деле АДК уюмунун торайымы болуп элге жакындан жардам 
көргөзүп келем.  
2. Депутат болуп калсам айыл ичиндеги аял затынын көйгөйун 
чечсем деген оюм бар.Айыл өкмөтүнүн бюджетин калыс 
бөлуштургөнгө жана айылдын ичин жашылдандыруу маселесине 
чоң көнүл бурам. 
3. Мектеп,балдар бакчасына тийиштүү болгон маселелерге 
жакындан жардам берип,чечүү жагын колго алам. Айыл элинин 
көйгөйү болгон сут маселесин көтөрсөм деген тилегим бар. 

16.  Рысалиев Айчоро Анарбекович 
Туулган жылы жана жери: 14.02.1985-жыл 
Аманбаев айылы. Кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0558008052 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Элдик каражат эл үчүн! 

1. Шекер айыл  өкмөтүнүн  деңгээлин көтөрүү  максатында эл 
жана  айыл  өкмөтү  менен  биргеликте коомчулуктун  
муктаждыктарын  чечүү. 
2.  Айыл  ичиндеги  көп  көйгөйлөрдү көтөрүү үстүндө  иштейм. 
3. Айылга  келип  жаткан  газдын  этегине  чыгаруу.Бүгүнкү  
күндө  токтоп турган спорт комплексин аяктоосу.Жаштарды  
спортко тартуу. Жана  жаңы конуштардын  жолдорун  оңолуусу. 
4. Эн баштапкысы  Ааламга  атагы  чыккан  Чынгыз  атабыздын  
Чынгыз Ордо комплексин   курдуруп  Шекер  айылын  
туристердин мекенине айлануусуна шар түзүү.      

17. 

 

Суеркулов Аманкул Мамытбекович 
Туулган жылы жана жери: 21.02.1957-жыл, 
Шекер айылы, кара-Буура району 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  

                            Шайлоо алдындагы программасы. 
Карынын сөзүн капка сал! 

1. Бир нече жолку чакырылышынын депутаты катары айылдын 
өнүгүшүнө дагы салымын кошот.  
2. Жаны үй-бүлөлөрдү турак жай куруу үчүн трансформация 
маселеси, азыркы учурда көйгөйлүү болуп турганына 
байланыштуу үстүндө иш алып барат.  
3. Жаны көчөлөргө трансформатор, зым карагайлар жетишсиз 
болгондуктан чечүү жолун караштырат.  



 

 

тел: 0500219869 
18. 

 

Сыдыгалиев Суйуналы Оморалиевич 
 Туулган жылы жана жери: 02.02.1963-жыл, 
Шекер а, Кара-Буура району 
Билими: атайын орто.  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
дыйкан чарба жетекчиси. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0709672167 
 
 
 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Эл эмгегин жер жебейт! 

1. Бир нече жолку чакырылышынын депутаты катары айылдын 
өнүгүшүнө дагы салымын кошот.  
2. Жаны үй-бүлөлөрдү турак жай куруу үчүн трансформация 
маселеси, азыркы учурда көйгөйлүү болуп турганына 
байланыштуу үстүндө иш алып барат.  
3. Жаны көчөлөргө трансформатор, зым карагайлар жетишсиз 
болгондуктан чечүү жолун караштырат.  
 
 
 

19. 

 

Таштаналиев Анарбай  Алишевич 
Туулган жылы жана жери: 10.07.1959-жыл 
Шекер айылы, Кара-Буура району 
Билими: атайын орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
“Күркүрөө-Суу” СПАсынын башкы мурабы. 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, жети баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы,  
тел: 0700123503 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Суу өмүр булагы! 

1. Бүт  дүйнө  жүзүнө  таанылуу  Чыңгыз  атабыздын  95 жылдык  
100 жылдык  мааракелерин  жогорку  деңгээлде өткөрүүгө  
көмөк  көрсөтүү  жана  2-3 жылдан  бери  токтоп  калган  
“Чыңгыз  Ордо” комплексинин  ишин  улантып   100 жылдык  
юбилейге  чейин  бүткөрүүгө  көмөк   көрсөтүүгө,  Долбоор   
жазуу  менен  инвесторлорду жана  демөөрчүлөрдү  табуу.               
2. Айылдын  архитектуралык   планы менен иштейт.  
3. Жаңы конуштарга, айылга  газ, таза суу, жол оңдоо  жана   эң  
көйгөйлүү       маселесин  чечүүнүн  үстүндө иштейт 

20. 

 

Эшенкулов Рустамбек Бекманбетович 
 Туулган жылы жана жери: 23.12.1960-жыл 
Шекер айылы Кара-Буура району. 
Билими: орто,  
Иштеген жери, ээлеген кызматы: 
Кара-Буура УОС. гидротехник 
Жеке маалымат: Үй-бүлөлүү, беш баланын 
атасы. 
Байланыш үчүн маалымат: Шекер айылы, 
 тел: 0554424298 

Шайлоо алдындагы программасы. 
Суу сыйлаган зор болоор! 

1. Суугат суу тармагымда иштеген адис катары  «Куркуроо» 
суусунун башына суугат суу үчүн, пайдалануучу тосмо куруу 
үчүн болгон тажрыйбасын  жумшайт. 
2. Жайыт маселесин чечкенге аракет кылат.  
3. Ч.Айтматовдун айылы болгондуктан, маданият тармагын 
жакшыртуу жана ар кандай долбоорлордун негизинде учурдун 
талабы болгон,сырттан келген туристерге шарт тузуп беруу 
маселесин колго алат. 
 

 


