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№ 17 АКСЫ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Шайдиев 
Алмазбек 

Усупбаевич

Туулган датасы: 28.02.1986 
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

 Мыйзам чыгаруу жана эл ѳкүлдѳр жыйыны.

4. Билим талабын, дарыгерлерден дарылоонун 
сапатын жакшырта турган мыйзам долбоорун иштеп 
чыгуу. Айрыкча медициналык тармактагы адистерди 
контрактык негизде окуутууга тыюу салуу. Бюджеттик 
негизде гана окутуп чыгаруу, анан багыт менен 
бардык аймакка тегиз бѳлүү.Ошондо алыскы 
аймактар да кесипкой дарыгерлер менен камсыз 
болот.  Орто мектептердеги демѳѳрчүлѳр боюнча 
конкреттүү мыйзам иштеп чыгуу.Тактап айтканда 
демѳѳрчүлѳр ѳзүнүн балдары окуган мектепке 
демѳѳрчүлүк кыла албайт. Себеби демѳѳрчүнүн 
балдарынын жанында башка балдар психологиялык 
зомбулукка кабылышат. 

Мыйзам чыгаруу калктын санына  ар бир райондон 
бирден болуп жалпысынан азыркыдай 36 депутат. 
Буларга мамлекет тарабынан айлык, батир,машина 
каралат. Булар  негизинен билимдүү  юристер, 
эрктүү, тажрыйбалуулар депутат болушуп чет 
ѳлкѳнүн мыйзамын кѳчүрбѳстѳн, ѳзүлѳрү биздин 
элдин менталитетине жараша мыйзамдарды иштеп 
чыгып кабыл алуусу керек. Эл ѳкүлдѳрү 100 депутат 
(андан да кѳп) беш жылга шайланат  булар эч кандай 
мамлекеттен бир тыйын маяна  алышпайт бекер 5 
жыл эл ѳкүлдѳрү болуп иштеп беришет. Мына 
ушулардын катарында бизнесмен, спортсмен, 
базарком, билимдүү билимсиз айрымасы жок эл 
шайласа болду. Эки палатага тең талапкерлерди 
жашаган жеринен тандоо.Ошондо карапайым элдин 
арасынан депутаттар барат.Үгүт иштеринин 
жүрүшүндѳ ишенимдүү ѳкүл дегенди алып салып бир 
гана дебат жолу менен. Бул талапкердин элдин 
убактысын үнѳмдѳйт ошондой эле добуш сатып 
алууну токтотот.Шайлоо участкалардын баарын 
видео байкоого алуу.

1. Жалпы Кыргыз Республикасына жарандарынын 
жашоосун жеңилдетүү, социалдык маселелерин 
чечүү жана укуктук жактан толук камсыз болууга  
тиешелүү мыйзамдарды иштеп чыгуу.

Жогорку Кеңештин депутатарынын айлык маянасын 
врач менен мугалимдердикине теңѳѳ. Ошону менен 
бирге мугалимдерден сапаттуу Билим талабын, 
дарыгерлерден дарылоонун сапатын жакшырта 
турган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу. 

Министрлер кабинетин жоюу (мурдагы премьер 
министрдин аты эле ѳзгѳрдү). Аткаруу бийлигин толук 
президентке ѳткѳрүп берүү.
3. Чиновниктердин жогорудан баштап райондорго 
чейин балдары жеке  мектептерге  окубай, 
мамлекеттик мектептерге окуп, ошондой эле 
карапайым калк барган ооруканаларда тейлениши 
жѳнүндѳ мыйзам долбоорун жазуу. Ошондо 
мамлекеттик мектеп, ооруканалардын деңгээлин 
кѳтѳрүүгѳ аракет жасалат жана соцалдык теңсиздик 
азаят.

2 .  Парламентти  эки  палаталуу  кылуу  1 -2 
чакырылыштагыдай бир гана можаритардык система 
менен. Пропорционалдык системаны толугу менен 
жоюу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Шакиев      
   Нурланбек     

Тургунбекович 

Туулган датасы: 13.05.1977
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

«2 канал» ЖЧКнын башкы директору

Ө з ү м д ү н  ш а й л о о  а л д ы н д а г ы 
программамда бир нече багытта иш 
жүргүзгүм келет.

М ы н д а н  т ы ш к а р ы ,  э к о н о м и к а н ы 
көтөрүүнүн бир жолу катары өлкөнүн айыл 
ч а р ба  ж а н а  г и д р о э н е р гет и к а л ы к 
дараметин жогорулатуу. 
Ирригациялык тутумду жөнгө салып, айыл 
чарбасын өнүктүрүүнү, экологиялык таза 
азык-түлүк өндүрүүнү жана кайра иштетүү 
технологияларына багытталган айыл 
чарбанын моделин түзүү. 

Мен, Шакиев Нурланбек Тургунбекович, 
1977-жылдын 13-майында Жалал-Абад 
облусунун Аксы районунун Кара-Жыгач 
айылында төрөлгөм.

Өлкөнүн экономикасын өнүктүрүп-өстүрүү 
багытында бизнес үчүн салыктарды 
жөнөкөйлөтүү, Кыргызстанга дүйнө 
жүзүндөгү ачык визалык режимди киргизүү, 
эл аралык аэропортторду заманбап, 
ж а ң ы ч а  и ш  а л ы п  б а р у у  м е н е н 
жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын арттыруу 
жана Кытай – Кыргызстан – Өзбекстан 
темир жолун куруу.

Жаратылышты коргоо, экологияны сактоо 
менен туризмди өнүктүрүү.
Коңшу өлкөлөр ортосундагы карым-
катнашты, экономикалык ɵз ара соода-
сатык иштерин жана туристтердин келип, 
кетүүсүн жакшыртуу максатында, анын 
ичинде Аксы районуна тиешелүү Жетиген-
Нанай кɵзɵмɵл-ɵткɵрүү постун ачуу 
аркылуу ыңгайлуу шарттарды түзүү. 
Падыш-Ата, Сары-Челек жана башка 
туристтик жайларда эс алуу менен 
жергиликтүү тургундардын киреше 
булактарын кɵбɵйтүү.
Аксы районунун жалпы автожолдорунун 
узундугу 509 км түзɵт. Мунун ичинен 410 км 
асфальт басылган жолдор болсо, 99 км 
шагыл жолдор. Бул жолдорду тейлɵɵ 
акыркы 2 жыл ичинде тɵмɵндɵп кеткен. 
Аталган маселени кɵзɵмɵлгɵ алуу менен 
айыл аймактардагы жолдордо оңдоп-түзɵɵ 
иштерин жүргүзүү.
Кудайым буйруп шайлоону утуп чыксак 
экономика,  билим берүү,  өндүрүш 
тармагында иштерди алып барабыз.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Элим үчүн иштеп, журт үчүн жүгүр! 

КЕРБЕН ШААРЫ, НЫЯЗАЛЫ К.,  №6/2
ТЕЛ: 0703346835

ПОЧТА: AKSY2021@INBOX.RU

Токтобаев 
Суйунбай

Жумаканович

Туулган датасы: 01.01.1965 
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Убактылуу иштебейт

2.  Экология багытында проекттерди тузуп, 
кээ бир жок болуп бара жаткан токой 
чарбасындгы осумдукторду калыбына 
келтируу..

4. Социалдык багытта: жергиликтуу 
бийликтин салымдарын эске алуу менен, 
инвестиция тартуу жолу менен, мектеп, 
бала бакчалардын курулуш иштерин 
жургузуу менен, аз камсыз болгон уй 
б у л о л о р  ж а н а  ж а р а н д а р  у ч у н 
кайрымдуулук  «бурчтарын» тузуу..

1. Аксы району туристик региондордун 
катарына киргендиктен эн негизги 
к ойгойлуу  маселе  к атары жолдор 
эсептелет.. Ошону менен бирге эле 
экологиялык коопсуздук, жана туристерге 
кызмат корсотуу жактарын жакшы жолго 
багыттоо..

3.  Калктын саны оскон сайын, калкты таза 
суу менен камсыздоо, жана ошондой эле, 
калк коп отурукташкан аймактарда 
т а ш т а н д ы л а р д ы  у т и л и з а ц и я л о о 
проблемаларын чечуу маслеси турат.. Калк 
коп жашаган аймактарга таштандыларды 
сортточу  конвеерлерди орнотууга 
инвестиция тартуу жолдорун кароо..

6.  Аксы районун  аймактарындагы  
дарыяларыбыздын кичи ГЭС курууга 
болгон шарттарын анализдеп, шарты тура 
келген дарыяларыбызга ички жана сырткы 
инвесторлорду тартуу менен, калктын 
электр энергиясына болгон тартыштыгын 
чечууго комок корсотуу..

5. Айыл чарба тармагында жер иштеткен 
дыйкандарга сууну жеткирип беру 
м а с е л е л е р и н е  к о м о к т о ш у у . . 
Дыйкандардын жеринин коломуно карабай 
агротехникалык каражаттарды туура 
колдонуу  багытындагы окууларды 
у ю ш т уру у. .  М а л  ч а р бач ы л ы г ы н а н 
ондурулгон продукцияларды кайра 
иштетуучу, чакан ишканаларды тузууго 
инвестиция тартуу..

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Бийликтин ээси эл! Эл бар жерде-жениш бар!
                  Жаны идея! Жаны багыт!

КЕРБЕН ШААРЫ УМЕТАЛИЕВ №166
ТЕЛ: 0770006500

ПОЧТА: S-S65@MAIL.RU

Момунов 
Акат

Акынович

Туулган датасы: 01.05.1969 
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Жеке ишкер 

· Билим беруу тармагында:

-Авлетим айыл аймагынын Дейрес-Сай айылынын 
инфраструктурасынын жакшыртуу боюнча тийиштуу 
ишкана, ишмерлер менен бирге иш жургузуу;

-Ак-Суу айыл аймагындагы Жан-Талап айылындагы К. 
Шеркулов атындагы орто мектебинин пайдаланылып 
ж ат к а н  и м а р ат т а р ы  э с к и р и п  к а л га н д ы г н а 
байланыштуу жаны имаратты курууну планга киргизуу 
жана бутушуно комоктошуу;

Ж а н ы - Жол  а й ы л  а й м а г ы н д а г ы  Ж а н ы - Жол 
(Малкалды) айылындагы  айылдык маданият уйунун 
курулушун бутурууго комоктошуу;

-Райондун таза суу келбеген аймактарына таза суу 
системаларын киргизууну пландаштырууну колго 
алуу;

-Учурдагы имараттары  эскирип, начарлаган жана 
айрымдары авариялык абалга жеткен, тар болгон  
Кош-Добо айыл аймагындагы С. Жээнбаев атындагы 
орто мектебинин типтуу жаны имаратынын курулушун 
планга киргизуу менен бутурулушуно комок корсотуу. 

-Бала бакчалары жок айылдарга тийиштуу айыл 
окмоттор менен макулдашуу аркылуу мектепке 
чейинки билим беруу мекемелерин курууну колго алуу.

-Дыйкандар тарабынан айыл чарба жерлерин 
пайдалууларына комок корсотуу максатында айыл 
чарба багытындагы женилдетилген кредиттерди 
бердирууну тиешелуу органдар менен бирге жузого 
ашыруу.

-Курулуштары башталып, бирок буто элек Кара-Суу 
айыл аймагындагы К. Кулназаров орто мектебинин 
жана Авлетим айыл аймагындагы №25 К. Алымкулов 
атындагы Мукур орто мектебинин имараттарынын 
курулуштарын бутуруу;

 -Кара-Жыгач айыл аймагындагы А. Кулубаев  жана 
Уч-Коргон айыл аймандагы Н. Рыскулов негизги 
мектептеринин имараттары ото тар, типтуу эмес 
болгондуктан жаны имраттарын планга киргизуу;

· Транспорт (унаа) жана жолдорду пайдалануу 
багытында:

-Балдарына пособие(жолок пул) алуучу уй-булолорду, 
жолок пул алуу боюнча шартарын женилдетууну 
тийиштуу жогорку органдар менен бирге ишке 
ашырууну колго салуу.

-Кара-Жыгач  айыл окмотунун Сыны айылындагы 
жолду асфальтоо жана ортонуп кеткен бала бакчаны 
кайта куруп берууго комоктошуу;

· Айыл чарба тармагында:

· Социалдык багытта:

-Жолдордун ондолушуна олуттуу конул буруп, 
райондун ичиндеги жолдорду ондоого тийиштуу  
министирлик жана жооптуу органдар менен бирге 
жолдорду ондоо маселесин которуу;

-Аксы районунун калктуу пунктарынын таза суу 
системасынын курулушу башталып , бирок буто элек 
Авлетим айыл аймагынын «Дейрес» айылында таза 
суу курулушунун буткоруу, Жаны-Жол айылындагы 
таза суу системасынын курулушун аягына чыгарууга 
комоктошуу;

· Маданият тармагында:

-Авлетим аймагындагы Авлетим-Товар-Сай ички 
жолун тейлоону, мамлекеттик тейлоого откоруу 
боюнча иш жургузуу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Келгиле, жашообузду жакшы 
жакка бирге озгортолу!

КЕРБЕН Ш. УЛ. УМЕТАЛИЕВА, Б/Н
ТЕЛ: 996 505 30 20 20

ПОЧТА: AIGIZAOVAAIGIZA@GMAIL.COM

Эргешов 
Алмазбек 

Манасбекович 

Туулган датасы: 
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Аксы районунун  жашоочуларынын жашоо 
шартын жогорулатуу 

· Билим берүүнүн жана медициналык кызмат 
көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу.

Айыл жергесинин жашоо шарттарын толук 
кандуу шаардын шарттарына жакындатуу 
максаты:

· Улуттук оюндарды онуктуруу керек, кок-боруго 
озгочо конул буруп, шарт тузуу керек.

· Ичүүчү таза суу жана суу жабдуулары менен 
камсыз кылуу.
· Автожолдорду асфальт-бетон менен төшөөнүн 
узактыгын көбөйтүү.

· Таш Комур – Кербен жолун эл аралык 
стандартка туура келе турган жол кылып куруу.

I Өкүлчүлүк блок 

· Кербен аэропортун толук кандуу ишке киргизуу.

· Аксы районунун туризмдик потенциалын туура 
к ол д о н у п ,  А к с ы н ы  т у р и с т и к  р е г и о н го 
айландыруу.
· Кербен шаарына стадион куруу керек.
· Ар бир айыл окмотко  спорт зал, бокс жана 
курош залдарын куруп. Чемпиондорду тарбиялап 
остуруубуз керек.

Бул максатты ишке ашыруу үчүн тиешелүү жылга 
Кыргыз Республикасынын республикалык 
бюджетинин каражаттарынын эсебинен 
социалдык объекттердин курулушун кеңейтүү 
керек. Ошондой эле эл аралык уюмдардын, 
кайрымдуулук фонддорунун финансылык 
каражаттарын тартуу зарыл.
Аксы районунун экономикалык потенциалын 
чыңдоо 
Региондун табигый-климаттык шарттары мал 
багуу жана дыйканчылык үчүн жагымдуу болуп 
саналат. Артыкчылыктуу тармактар боюнча 
өндүрүлгөн азыктардын көлөмдөрүнүн катышын 
талдоодо Аксы районунун экономикасын түзүүчү 
тармак болуп саналгандыгы учун малды асыл-
тукум эт жана сут багытындагы малдарды 
кобойтуу. Дыйканчылыкта Россияга, Казахстанга, 
Европа олколоруно жана Кытайга экспорттого 
боло турган момо-жемиштерди остуруубуз керек. 
Ошондой эле ошол осумдукторду кургатуучу 
заводтторду курууга жана жабдыктарды сатып 
алуу арзан кредиттерди беруу керек.
Бул максатты ишке ашыруу үчүн суугат 
жерлеринин аянтын көбөйтүү үчүн жаңы суу 
сактагычтарды, каналдарды жана суугат 
тармактарына мамлекеттик, ошондой эле ири 
фермердик чарбалардын курулушу аркылуу жеке 
инвестицияларды тартуу зарыл. Андан тышкары, 
асыл-тукум малдардын санын көбөйтүү жана 
сатуу рыногун кеңейтүү зарыл. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:
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Келгиле, жашообузду жакшы 
жакка бирге озгортолу!

Чомонов  
Манас 

Алишерович 

Туулган датасы: 28.01.1976  
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

МК  Юкстрой ЖЧКнын башчысы 

ь Чакан ишкердүүлүк райондун өнүгүүсүнүн 
ишенимдүү экономикалык таянычы жана базасы 
боло алат. Ошондой эле жергиликтүү казынаны 
толтурууда, жаңы жумуш орундарын түзүүдө, 
экономиканын реалдуу секторун өнүктүрүүдө 
олуттуу роль ойнойт. 

ь  Аксы аймагы Жалал-Абад облусунун 
социалдык-экономик алык  жана  бизнес 
борборлорунун бирине айланышы керек, 
өндүрүш объекттерин, соода аянтчаларын ачуу 
ү ч ү н  к о ш у м ч а  к а п и т а л д ы  ж а н а  и ч к и 
инвесторлорду тартуу мүмкүнчүлүгүнүн 
келечектүү өсүшү үчүн,  күч-аракет жумшоо 
зарыл деп эсептеймин.  Ишкерлер үчүн 
жагымдуулугуна жараша айыл чарба жана айыл 
чарба багытындагы эмес жерлерге салыкты 
эсептөөдө объективдүү иштеп чыгуу жана 
зоналык коэффициенттерди белгилөө боюнча 
иш алып барууга аракет кыламын 
ь  Ар  бир  жаран  өзүнүн  к ор голушуна , 
коопсуздугуна ишениши керек .  Кербен 
шаарынын негизги жолдоруна, аянттарга, сейил 
б а к т а р г а ,  э л  к ө п  ч о г у л г а н  ж е р л е р г е 
видеобайкоолорду орнотууну сунуштаймын 

ь  Же р г и л и к т ү ү  б и й л и к  о р га н д а р ы н а н 
муниципалдык менчик объекттерин ижарага 
берүүнүн жол-жобосун жакшыртуу, ар бир 
объектинин өзгөчөлүктөрүн эске алуу жана 
объекттини,  жерди максаттуу пайдалануу 
боюнча потенциалдуу ижарачылар менен тыгыз 
иш алып барууну көздөймүн 

ь Райондун ар бир айылын таза суу менен 
камсыздоонун зарылдыгы күч. Жергиликтүү 
бийлик суу түтүктөрүн алмаштыруу боюнча 
жакшы жумуштарды алып барды. Бул иштер 
токтобой уланышы зарыл. Ал үчүн суу түтүктөрдү 
курууну жана алмаштыруу үчүн ички жана тышкы 
резервдерди издөө керек. Үзгүлтүксүз суу берүү 
менен бирге, ичүүчү суунун санитардык-
эпидемиологиялык нормалары талапка жооп 
беришин көзөмөлдөймүн

ь Аксы районунун туристтик потенциялы жогору. 
Ошондуктан жеке секторду, мейманкана 
комплексттерин,  коомдук тамактануучу 
жайларын, ташуучулардын, эс алуучу үйлөрдүн 
абалын жана ички-тышкы туристтер үчүн 
ыңгайлуу аймактын деталдуу картасын түзүү 
аркылуу туризмди өнүктүрүүгө кызыкдармын 

ь Маданиятка көңүл буруу мезгил талабы. 
Мектеп окуучуларын китеп окууга,  маданият 
тармагына кызыктыруу үчүн, ар кандай 
сынактарды, иш-чараларды уюштуруп турууну 
көздөймүн.  Ведомстволук уюмдар тарабынан 
кызмат көрсөтүү аркылуу театралдык жана 
музыкалык искусствону колдоо артыкчылыктуу 
милдеттеримдин бири болуп эсептелет.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:
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Ак кызматым элиме 

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!


