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0(312) 66 02 40 коомдук кабылдама, 1255 кыска номери     КР БШК

№ 10 КУРШАБ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Толошов
Тынчтыкбек

Абдынадырович

Туулган датасы: 29.09.1979

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ОШ ОБЛУСУ, ӨЗГӨН РАЙОНУ, КУРШАБ А., БЕКМУРЗАЕВ КӨЧ.;
ТЕЛ.: (0777) 118 – 011

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

«Өнүгүүгө жаңы жол»!

Танабаев 
Нурлан

Исамидинович 

Туулган датасы: 27.03.1986

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Ош шаардык прокуратурасынын бөлүмүнүн улук прокурору 

Биздин элдин бүгүнкү жашоо-турмушуна жана эртеңки келечегине кайдыгер 
болбостон, калктын кызыкчылыгын канааттандырууну, саясий эркин жүзөгө 
ашырууну, анын ичинде төмөнкү иштерди аткарууну ниет максат кылып келем.
· Алгачкылардан болуп, чектеш мамлекеттер менен чек ара маселесин биротоло 
чечип, бейкапар жашоого өтүү керек;
· Ошону менен бирге, калктуу конуштардагы инфраструктуралык маселелерди 
жергиликтүү жамаат өз алдынча чечүүсү үчүн, аларды юридикалык жак катары 
таанып, региондорду өнүктүрүү фонддорунан жана башка булактардан даректүү 
жана туруктуу каржылоону жөнгө салган мыйзам долбоорун даярдоо жана ишке 
ашыруу;  
· Колдонуудагы ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо жана бир 
системага келтирүү;
· Жер жана курулуш жаатындагы мыйзамдарды учурдун талабына ылайык 
келтирүү;
· Бюджеттик каражаттардын туура сарпталышын контролдоо;
· Айыл чарбасын механизациялаштыруу, экономиканы индустриализациялоо, 
алдыңкы илим жана технологияларды колдонуу аркылуу зарыл социалдык-
экономикалык натыйжаларга жетишүү; 
· Азык-түлүк, энергетика коопсуздугун камсыз кылуу, сууну туура пайдалануу; 
· Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын иштеринин үзүрдүүлүгүн 
арттыруу;

· Коронавирус илдетинен арылуу жана ушул сыяктуу таасирлерге даяр туруу;
· Бюджеттик тармактагы кызматкерлердин эмгек акыларын зарыл ченге жеткирүү 
менен коррупциялык көрүнүштөрдөн арылуу;
· Соттордун өз алдынчалыгы жана судьялардын көз карандысыздыгы, мыйзам 
жана сот алдында бардыгынын теңдигине жетишүү.
Көрсөтүлгөн иштер чек болуп саналбайт жана элдин турмушун оңдоого 
багытталган демилгелерди көтөрүүгө билимим, эрким, тажрыйбам жана жөндөмүм 
жетет деп ишенем.

· Социалдык объекттердин курулушуна көңүл буруп, билим берүү, медицина жана 
башка кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын арттыруу; 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

«Элимдин уучу кур эмес!» 

Кадырбаев
Айтмамат 

Тентибаевич 

Туулган датасы: 23.01.1966 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ОШ ОБЛУСУ, КАРА-СУУ Р-У, ОТУЗ-АДЫР А., АЖИБЕКОВ К., 2; 

ТЕЛ.: (0551) 100-001 
ПОЧТА: AITMAMATKADYRBAEV@GMAIL.COM

Пасаңов
Эржигит

Жетимишович

Туулган датасы: 11.03.1983 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Кызыл-Октябрь айыл өкмөт башчысы 
(2017-жылдын 8-февралынан баштап 2021-жылдын 8-октябрына чейин) 

4. Акы төлөп билим алуу мекемелеринде (бала бакча, мектеп, орто жана жогорку 
окуу жайларда) жарым жетим балдардын төлөмдөрүн жеңилдетүү;

7. Жер-жерлерде спортту өнүктүрүү жана жаштарды сергек жашоого тартуу 
максатында муниципалдык спорт комплекстерин ачуу;

3. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында мугалимдерди окуу куралдар 
менен камсыз кылууга жетишүү;

2. Элет жергесинде иш орундарын түзүү максатында инвестиция тартуу жана анын 
негизинде калкты жумуш менен камсыздандырууга жардам көрсөтүү; 

5. Айылдардагы электр мамычаларын, трансформатор жана электр чубалгыларын 
жаңылоону РЭСтер тарабынан жүргүзүүгө жетишүү;

10. Жер-жерлерде дыйкандарды жана фермерлерди колдоо максатында аларды 
арзан жер семирткичтер жана күйүүчү-майлоочу  майлар менен камсыздоо.

1. Жалпы айыл тургундарынын жашоо шарттарын жогорку деңгээлге жеткирүү 
(саламаттык сактоо, билим берүү, мектепке чейинки билим берүү, таза суу);

11. Айыл өкмөттөрүнүн денгээлинде муниципиалдык техникалык сервистерди 
ачуу максатында арзан айыл-чарба техникаларын алууга жетишүү;
12. Айыл тургундарын турак-жай куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү боюнча 
мыйзамга өзгөртүү киргизүү.

8. Жалпы калкты таза суу менен камсыздоого жетишүү;

6. Жергиликтүү бийликтин бюджетин көтөрүү максатында жеке ишкерлерге колдоо 
көрсөтүү жана ошону менен бирге муниципалдык кичи ишканаларды ачуу, сырттан 
инвесторлорду тартуу;

9. Аз камсыз болгон, көп балалуу жана жакыр үй-бүлөлөрдүн коммуналдык 
төлөмдөрүн жеңилдетүү;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
КУРШАБ АЙЫЛЫ, А.КАМЧЫБЕКОВ КӨЧӨСҮ №156

ТЕЛ.: (0701) 77 23 23 
ПОЧТА: ERZHIGIT.PASANOV@GMAIL.COM

«Мекенди сүйүү ыймандан»!

Толонов
Данияр

Эрмекович

Туулган датасы: 25.04.1972

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

· Турак-жай маселесин чечүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарына ыйгарым укуктарды берүү.

· 5 жылда бардык айылдар таза суу менен камсыз болот;

· Дарыгерлер менен медайымдардын айлык акысын көтөрүү;

НЕГИЗГИ МАКСАТЫБЫЗ – ЭЛДИН ЖАШООСУН ЖАКШЫРТУУ!

· Сапатуу билим –жаштардын келечеги; 

· Сапаттуу жана коопсуз жолдор - райондук жолдорду оңдоо программасын 
ишке ашыруу;

· Калктын аз камсыз болгон катмарына жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлгөн 
“социалдык турак жайды” алуу мүмкүнчүлүгүн берүү;

· Бала бакчалардагы орундарды көбөйтүү, жаңы бала бакчаларды куруу;

· Айылдагы товар өндүрүүчүлөрдү колдоо, калкты атаандаштыкка жөндөмдүү 
ата мекендик айыл чарба продукциялары менен камсыз кылуу;

· “Таза-Суу” мамлекеттик программасынын алкагында районду сапаттуу ичүүчү 
суу менен камсыздоо;

· Медицина кызматкерлерине турак-жай сатып алуу үчүн жеңилдетилген 
кредиттерди берүү системасын өркүндөтүү.

АР БИРИБИЗДИН КОЛУБУЗДА!

· Саламаттык сактоо системасын жакшыртуу. Айылдарга ФАПтарды куруу;

ЭЛЕТ ӨНҮКСӨ – ӨЛКӨ ӨНҮГӨТ

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА КИЧИ
МЕКЕНИБИЗДИН КЕЛЕЧЕГИ

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
КАРАСАУУ Р-У, КЕН- САЙ А., Б.АЙДАРОВ К., №53

ТЕЛ.: (0554) 201020
ПОЧТА: SHTAB.KARASUU@GMAIL.COM

Өмүрүм өлкөмдүн өнүгүүсүнө арналат!

- Демократияны

- Профессионалдык армияны

- Чийки зат көз карандылыкты токтотууну

Мен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына 
аттанганымдын себеби бул жөнөкөй жарандардын кызыкчылыктарын колдоо, 
мыйзамдуулук, демократиялык жана социалдык мамлекет курууга багытталган 
мыйзамдарды кабыл алуу жана ага тоскоол болгон мыйзамдарды жокко чыгаруу.

- Жарандык укуктарды

- Эффективдүү тышкы саясатты

- Заманбап мамлекетти жана жеке кол тийбестикти

- Толук кандуу жергиликтүү өз алдынча башкарууну

- Эффективдүү социалдык базар экономикасын
- Жеке менчикке кол тийбестикти

Менин негизги максатым - жарандарга кызмат кылган жана өлкөнүн өнүгүүсүн 
камсыз кылган заманбап укуктук демократиялык социалдык мамлекетти куруу. 

Мен, Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич, көп жылдар бою мамлекеттик жана жеке 
структураларда ар кандай кызматтарда иштедим. Мен сунуштаган программа - бул 
биздин өлкөнүн жөнөкөй жарандары, бизнес өкүлдөрү жана уюмдар менен болгон 
ишимдин натыйжасы. 

МЕН КОЛДОЙМ:

- Көз карандысыз сотту

- Атаандаштыкты

- Эмгек укуктарынын кепилдиктерин

- Билим берүүнү өнүктүрүүнү

- Заманбап айыл чарба өндүрүштү

- Саламаттык сактоонун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын

- Адамдык капиталга инвестициялоону

- Маданиятыбыздын өнүгүшүн
- Айлана -чөйрөнүн тазалыгын
Мен биздин жарандарга биздин өлкөнүн өнүгүү жолу менен кетишин камсыздай 
турган ушул программаны сунуштайм. Жарандарынын жыргалчылыгынын эң 
жогорку деңгээлине жеткен бардык өлкөлөр ушул жолду карманышууда жана 
улантышууда.

- Заманбап транспорттук инфраструктураны түзүүнү
- Активдүү өнөр жай саясатты

- Чакан жана орто бизнести реалдуу колдоону

Округдун жашоочулар үчүн мен төмөнкүлөргө аракет кылам:
1.  Эң биринчи элдин көйгөйү болгон турак-жай куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп 
берүү маселесин көтөрүү менен жер тилкелерин мыйзамдуу берилишин көзөмөлгө 
алуу.  
2. Заманбап бала-бакчаларды куруу үчүн чет элдик гранттар жана инвесторлорду 
чакыртуу менен иш алып баруу; 
3. Сугат суу арыктарды бетондоо, трубаларды жаңылоо менен жолдорду заманбап 
кылып асфальттап оңдоого каражаттарды бөлдүрүү;

5. Мамлекет тарабынан жеке ишкерлерге иш баштоо үчүн баардык шартарды түзүү 
жана жеңилдетилген акча каражаттар менен камсыздоо программасын иштөө;

Өлкөнүн жарандары үчүн мен төмөнкүлөргө аракет кылам:

6. Жаш адистерди биринчи жумуш менен камсыз кылуу жана келечеке салым 
кошууга мүмкүнчүлүгү бар жаш акылдуулугу менен өзгөчөлөнгөн адистерди 
керектүү кесиби менен камсыздоо жана өлкөгө калтыруу үчүн шарт түзүү;
7. Кыргыз Республикасынын ар бир жаранына Социалдык Фонддо каралган 
пенсиялык акча каражаттары боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жана карап чыгуу;

1. Калктын кирешесин эске алуу менен турак жай-коммуналдык кызматтардын 
тарифтерин ыңгайлаштыруу маселесин кароо;

5. Турак үйлөрдү жана батирлерди капиталдык оңдоо пландарынын аткарылышын 
туура көзөмөлдөө.

4. Жарандардын кызыкчылыктарын эске алуу менен учурдагы өнүгүүгө ылайыктуу 
жаңы объекттерди куруу үчүн аянттарды тандоону көзөмөлдөө.

8.    Улгайган адамдарга медициналык жана социалдык тейлөөнү жакшыртуу;
9. Сергек жашоо образын жайылтууга жана калыптандырууга багытталган 
программаларды реалдуу каржылоо;

2.   Жогорку билим менен өндүрүштү терең интеграциялоо;

Ошондуктан, менин ишимдин башкы принциби–жогорудагы көйгөйлөрдү айтуу 
эмес, аларды чечүү ишке ашыруу! 2021-жылы парламентке ат салышып жатып, 
мен шайлоочуларыма дал ушул принципти жетекчиликке алууга убада бердим.

4.  Чакан жана орто бизнес үчүн кредиттердин пайыздарын төмөндөтүү жөнүндө 
иш алып баруу.

3. Мамлекеттик кызматтарда, медициналык мекемелерде жана билим берүү 
мекемелериндеги "кадр жетишсиздигин" жоюу максатын ишке ашыруу;

Жараткан насып кылып, сиздер колдоп мен Кыргыз Республикасынын 
Парламентинде иштеп калсам, жогорудагы көйгөйөрдү ишке ашырууга катту 
аракет кылам деп убада кылам.

10. Элдин өлкөбүздүн жаратылышына жана анын тазалыгына болгон мамилени 
өзгөртүү программасын иштеп чыгуу;

Токторов 
Алтынбек

Эгембердиевич 

Туулган датасы: 19.04.1985

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде кафедра башчысы болуп эмгектенем.

2) Мектепке чейинки бардык уюмдарда өнүгүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү. 2 
жаштан 7 жашка чейинки балдары бар бардык муктаж үй-бүлөлөрдү мектепке 
чейинки билим берүү уюмдарынан орундар менен камсыз кылуу. Мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар үчүн мектепке чейинки билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүн 
камсыздоо. Мугалимдерди маанисиз бюрократиялык отчеттуулуктан сактоо. 
Мектептин ишмердүүлүгүн максатсыз текшерүүлөрүн кыскартып, иш жүзүндө 
билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана мектеп окуучуларынын коопсуздугун 
камсыздоого кызмат кылгандарды гана калтыруу.

1) Баштапкы медициналык-санитардык жардамдын жеткиликтүүлүгүн 100%га 
камсыз кылуу: участкалык дарыгердин жана адистештирилген адистин кабыл 
алуусундагы кезек күтүүнү жоюу, рецепттерди алууну ыңгайлуу кылуу, 
ооругандыгы тууралуу китепчени каттоону жөнөкөйлөштүрүү. Аз камсыз болгон 
жарандарды, социалдык жактан аялуу топторду жеңилдетилген дары-дармек 
менен камсыздоо, ден соолукту чыңдоо жана реабилитациялык кызматтар менен 
камтууну кеңейтүү.

4) Жөө адамдардын коопсуз жүрүшү үчүн жана жол кырсыктарын азайтуу 
максатында, Өзгөн-Ош жолун кеңейтүү. Авто унаа жолдорун курууга, ремонттоого 
жана реконструкциялоого бөлүнгөн каражаттардын максаттуу пайдаланылышына 
коомдук көзөмөлдү күчөтүү.

3) Айыл-чарба жерлеринин (айдоо жерлер, жайыттар, айдалбаган жерлер ж.б.) 
пайдаланылышына натыйжалуу контролдоону камсыз кылуу. Жерди айыл-чарба 
багытындагы пайдаланууга кайтарып берүү, ошондой эле жердин асылдуулугун 
сактоо жоопкерчилигин күчөтүү керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ролу 
жогорулатылсын: айылдык калктуу конуштардын өз аймактарын өнүктүрүү 
пландарын кабыл алууга катышуу практикасын киргизүү. Жер участокторун 
берүүнүн жол-жоболорун мүмкүн болушунча жөнөкөйлөштүрүү, жолдорду жана 
инженердик коммуникацияларды кошууну камсыз кылуу максатында айыл 
жеринде жеке турак-жай курулушун колдоо программасын ишке ашыруу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

“Элимдин, жеримдин тагдыры – менин тагдырым!” 

Садыков
Нурбек

Аданбекович

Туулган датасы: 08.08.1973

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Юрист, жеке ишкер

Максималдуу прагматикалык жана адамдардын кызыкчылыгы үчүн.

Рационалдуу салык кызматын түзүүсү.

Ар бир адам үчүн тынч жана коопсуз.

Мамлекетибизге келип жаткан дары-дармектерди, лабораториялык көзөмөлдөөнү 
күчөтүү

2. Социалдык, инвестициялык саясат жана күчтүү экономика;

Кыргызстандын ар бир жаранынын жана айланабыздагы кошуна элдердин да 
турмушуна өнүгүүнү жана ыңгайлуулукту, бейпилдикти жана ишенимди алып 
келүү

Документтештирүү иштеринде мыйзамдуулук менен жеңилдиктерди берүүсү.

1. Мыйзамдуулук жана адилеттүүлүк;

Мамлектибиздин жарандарынын керектөөсүн камсыздоо 

Коргоо жана кепилдик келишимдерин жана мыйзамдарын иштеп чыгуу
Мыйзамдуулукту жана адилеттүүлүктү инвестициялык саясатта жолго салуу 
3. Өнүккөн айыл чарба жана өнөр жай;
Бөлүнүп кеткен айыл чарбасын ирилешкен чарбаларга жана кооперативдерге 
бириктирүү зарыл.
Айыл жергесинде, айыл тургундарына үчү, айыл чарбасын механизациялоо 
борборунун жеке же биргелешкен мамлекеттик – жеке ишканасын түзүү керек.
Айыл жергесинин инфраструктурасын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү. 
4. Ден-соолуктуу, илим-билимдүү жана маданияттуу коом;

5. Мамлекеттин коопсуздугу жана эл-аралык мамиле

Өлкөнүн коргоо мүмкүнчүлүгүн жана куралдуу күчтөрдү күчөтүү.
Өлкө коопсуздугун камсыздаган жарандарыбызды социалдык жактан колдоо.
 КР территориялык бүтүндүгүн сактоо, чет жердеги мекендештерибизди коргоо.
 Тышкы саясатыбызда башка өлкөлөр жана элдери менен өз-ара сыйлашуу 
 принциби менен иш жүргүзүү.

 Мамлекеттин азык-түлүк жана чек ара коопсуздугун камсыздоо.

Медициналык мекемелерди лицензиялоо жана аккредитациялоо иштерин, 
адистештирилген бирикмелерге берүү ал үчүн спорттук мектептерге жана 
мекемелерге   мамлекет тарабынан колдоо илим-билимдүү жарандарыбыз 
маданияттуу коомду түзөт. Кыргызстанда жашаган ар бир улуттун үрп-адаты, 
каада-салты жана маданиятына мамлекет тарабынан колдоо жана коргоо 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

«Өлкө келечеги – адилеттүүлүктө»

ОШ ШААРЫ, И.МАСАЛИЕВ КӨЧӨСҮ №16
ТЕЛ.: (0703)000073

ПОЧТА: A.N.SADYKOV@MAIL.RU

Келдибаев
Төлөгөн

Кыязович 

Туулган датасы: 07.10.1975 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
«Тилектештик » саясий партиясынын төрагасы.

9. Кемпир-Абад суу сактагычынын СССР убагындагы  келишимдер аткарылбаса,  
Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынын алдындагы  Кыргызстандын 5 миң 
гектардан  ашык жерине ар бир гектары үчүн дүйнөлүк баа менен ар жылы аренда 
акы берүүгө  эки тараптуу келишимге жетишүү. 

1.Таза жана ак ниеттүү кызматкерлерди колдоо жана кызматтык жактан 
илгерилетүү боюнча чаралардын комплексин кабыл алуу.

3.Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын, айыл өкмөттөрду жоюуп 
функцияларынан ажыратып, муниципалдык мекемелерге айландыруу, ыйгарым 
укуктарын райондук  мамлекеттик администрацияларга  берүү, Райондук 
бюджет,райондук кеңешти уюштуруу менен райондун административдик 
аймагындагы көйгөйлөр бирдей чечилет.

2.Ченемдик укуктук актыларды антикоррупциялык жактан сөзсүз экспертиза 
жүргүзүү.

4.Айыл өкмөттөрдун каармагындагы мамлекеттик улуттук фонддун жерлерин 
Айыл-чарба министирлигине өткөрүп берүү менен жер сатуу коррупциясына бөгөт 
коюулат.

 6. Кыргызстанда күнүнө 1 миллион  пачкага жакын сигарет сатылат,1 пачка сигарет 
орточо 100 сомдон,ошондо бир күндө 100 миллион сомдук сигарет сатылып жатат, 
акчалардын  сыртка чыгып мамлекетке милларддаган сом зыян. Ата мекендик 
өндүрүштү колдоо максатында Жаңы-Арыктагы, Кызыл-Кыядагы тамекини 
ферматация кылган заводдорду  ишке салып,Бишкектеги сигарет фабиркасын 
ишке салып, миңдеген жумушчу орундар,миллардаган сомдор бюджетке түшүрөт.

 5.Мамлекеттик жана мунуципалдык мекемелерде пайдасыз 1000 ден ашык 
кызматтык авто унааларды кыскартуу,жылында  жарым миллард сомго жакын акча 
каражатын үнөмдөп,аны коргонуу,коопсуздук,социалдык тармактарга жумшоо.

7. Облусттук соттордун курамын бир жерде туруктуу эмес, ар облуста  3 айдан, 6- 
айга чейин командировичный кылып иштетсек, коррупция, адилетсиз 
өкүм,чечимдер кабыл алуу төмөндөйт.
8. Криминалдык  топтордун  бир туугандарын, аялын, кызын, баласын, 
келинин,өкүл балдарын да мамлекеттик, муниципиалдык, укук коргоо 
органдарына, жергиликтүү жана Жогорку Кеңешке талапкер болуусуна да бөгөт 
койгон мыйзамдарды кабыл алуу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Уурулар, шылуундары жок парламент!   

ӨЗГӨН Ш., МАНАС К.,62   БОЛЖОЛ ӨЗГӨН –ОРДО СООДА КОМПЛЕКСИНИН  2 КАБАТЫ
ТЕЛ,ВАТСАБ: + 7909 22-52-99, 0779-330-011 

ПОЧТА: KIYAZOVICH@MAIL/RU

Бакыев
Улукбек

Хаджимуканович

Туулган датасы: 20.04.1989 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Ош шаардык адвокатурасы, адвокат

5. Медициналык, социалдык, билим берүү, маданият, жергиликтүү мамлекеттик 
жана муниципиалдык мекеме ишканаларда эмгектенип жаткан жарандарыбыздын 
айлык маяналарын көтөрүү, аларды социалдык жактан камкордукка алуу, пенцияга 
чыкканда татыктуу пенция алууга шарттарды түзүү жана алардын коомдогу 
аброюн жогорулатууну, ошол эле убакта алардын социалдык гарантияларын 
олутуу көтөрүүнү;

7.  Элет жеринде жашап жаткан жарандарыбыздын социалдык жана экономикалык 
абалын жогорулатуу максатында жергиликтүү мамлекеттик администрациялары 
менен ошол эле учурда республикалык деӊгээлдеги министрлик жана 
ведомстволор менен тыгыз иш алып барып, алардан жаралган көйгөйлүү 
маселелерди тезинен чечүүнү талап кылууну;

Кыргыз  Республикасынын Констит уциясында  жана   Кыргыз 
Республикасынын  «Жогорку Кеӊешинин депутатынын статусу» жөнүндөгү 
мыйзамынын ыйгарым укуктарынын негизинде Өлкөбүздүн жаркын келечеги жана 
элибиздин бакубат жашоосун камсыз кылуу үчүн керектүү мыйзам долбоорлорун 
демилгелөөнү;

4. Өлкөбүздүн энергетика тармагын реформалап, тармактагы ири коррупциялык 
аракеттерди түп тамыры менен токтотуу, коррупцияга ылайыкталып майдаланган 
энергетикалык ишканаларды бириктирип, жаӊы талапка ылайык иш билги 
адистерди жумушка тартып, эффективдүү башкарууну киргизүүнү жана кичи 
энергетика өндүрүүчүлөрүн ар тараптуу колдоого алууну;

6. Үй-бүлөсүн багуу максатында чет өлкөлөрдө иштеп жаткан жарандарыбыздын 
укугун коргоону мамлекеттик деӊгээлде колго  алууну; 

2. Өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүп, элибизди жумуш орду менен камсыз 
кылуу максатында тышкы жана ички инвесторлорду ошол эле убакытта 
ишкерлерди мамлекеттик деӊгээлде колдоого алып, аларга  ыӊгайлуу шарттарды 
түзүүчү мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууну;
3. Айыл – чарбасын колдоо жана өнүктүрүү максатында, дыйкандарга, 
фермерлерге,  товар өндүрүүчүлөргө жана айыл чарба продукцияларын кайра 
иштетип чыгуучуларга жеӊилдетилген шартта насыя алуу жана  өлкөбүздөн 
чыккан айыл чарба жана өндүрүш товарларын ортомчулары жок дүӊүнөн сатууга 
мумкүнчүлүктөрдү түзүүнү;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

«Биз, жаштар келечек үчүн бүгүн жооптуубуз!»

КЫЗЫЛ-СЕҢИР АЙЫЛ АЙМАГЫ, ГУЗАР АЙЫЛЫ
ТЕЛ.: (0557) 27 47 57

ПОЧТА: ULUK777@MAIL.RU

ЭСКЕРТЩЩ: №6 талапкердин каттосу ёз арызынын 
негизинде жокко чыгарылган.

ТЕЛ.:  0552 27 03 86

ТЕЛ.:  0554 58 82 77


