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№ 19 ТОКТОГУЛ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Байгазиев 
Беканас 

Замирбекович

Туулган датасы: 15.03.1996 

Биз тез арада ишкерликти өздөштүрүүбүз зарыл! Бул үчүн элибизди  
ишкерлик кылууга үйрөтүп, аны уюштурууга шарт түзүп беришибиз 
керек.

Мага добуш бериңиз, мен сөзүмө турам!

Биздин байлык – эл. Бүгүн элибиз ишкерликти үйрөнбөсө, колунда бар 
суудан, кен байлыктардан, мүмкүнчүлүктөрдөн кол жууп калат. 
Ошондуктан, «Ар бир үйдөн бирден ишкер чыксын» -  деп, мен Беканас 
Байгазиев Жогорку Кеңешке депутат болууну чечтим!

Мен 2014-жылдан бери ишкерлерлик менен алектенип келем жана 
командам менен биргеликте буга чейин 15 000 адамды ишкердикке 
үйрөтүүгө жетиштик.

Биздин өлкө ишкерлик үчүн эң ыңгайлуу. Бирок калкыбыздын көпчүлүк 
бөлүгү жакыр жашайт. Натыйжада: миграция, жумушсуздук күчөдү, 
элдин ден соолугу начарлады.

Биз иш жүзүндө ар бир үйдөн ишкер чыгарса болоорун далилдедик 
жана муну мамлекеттик деңгээлге алып чыгарса боло тургандыгына 
көзүбүз жетти.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жеке ишкер, “ТЕЗ БИЛИМ” окуу борборун негиздөөчүсү

“ЭЛИМЕ КЫЗМАТ КЫЛУУ – ЫЙЫК ПАРЗЫМ”

Дүйшөналиев
Болотбек

Согушбекович

Туулган датасы: 16.10.1988

1. Токтогул району, Кара-Көл, Таш-Көмүр шаарларынын, Шамалды-
Сай шаарчасынын жакынкы арадагы өнүгүү стратегиясын жергиликтүү 
эл жана бийлик өкүлдөрү менен бирге иштеп чыгып кабыл алуу.

2. Бул аймактагы бийлик өкүлдөрү, мекеме жетекчилери, о.э. бардык 
мекемелердин аймактын тургундары менен иш жүргүзүүдө 
мыйзамдуулукту бекем сактоосунун үстүндө иш алып баруу.

3. Аймактын тургундарынын татыктуу медицина, жумуш орундары 
жана жетиштүү инфраструктура менен камсыздалышына, о.э.  мектеп, 
бала-бакчалар тармагындагы маселелердин чечилишине жардам 
көрсөтүү.

4. Коррупцияга бөгөт коюп, ага карата эффективдүү механизмдерди 
иштеп чыгуу.

5. Токтогул районунун атайын фондунун (спец.фонд) коррупциясыз, 
толук ревизияланган жобосун жаңыдан иштеп чыгып, буга чейин 
уурдалып келген бардык каражаттарды өз ордуна алып келүү.

6. Мамлекетибиздин, эли-журтубуздун кызыкчылыктарын коргоо.

 

7. Адам укуктарын коргоо, экономикалык жана социалдык өнүгүүгө 
керектүү бардык шарттарды түзүү.

8. Билим, маданият, спорт тармактарында эркин ой жүгүрткөн, мекенин 
сүйгөн жаштарды тарбиялап чыгууга шарттарды түзүү.

9. Мамлекетибиздин жана элибиздин байлыктары, тоо кендери, 
мөңгүлөрү, таза суулары боюнча концептуалдуу мыйзамдарды иштеп 
чыгып жана алардын кынтыксыз аткарылышын көзөмөлдөө.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
«Токтогул Жаштар Биримдиги» төрагасы 

«Үзүлгөндү улап, Чачылганды жыйнайбыз!»

Тотонов 
Нурбек 

Темирбекович 

Туулган датасы: 18.08.1977

1. Калкты социалдык жактан тейлөө

2. Билим жана жумушка орноштуруу

- педагогикалык институттарда болочок мугалимдерди даярдоонун 
сапатын жогорулатуу;

- активдүү жана сергек жашоо образын жайылтуу;

- мамлекеттик колдоо чараларын жана бардык деңгээлдеги 
мугалимдер үчүн системаны жеңилдетүү менен мугалимдик кесиптин 
баркын көтөрүү;

- социалдык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү;

- жарандардын мамлекет тарабынан ишке ашырылып жаткан 
социалдык колдоо чаралары жана программалары жөнүндө 
маалымдуулукту жогорулатуу;

- керектүү сандагы балдардын билим берүү мекемелерин куруу;

3. Спорт жана дене тарбия

-спортту колдоо жана өнүктүрүү;

- жарандардын бардык категориялары үчүн массалык спорттук иш-
чараларды уюштуруу жана балдар спортуна көңүл буруу;

4. Медицина

- Абалы начар фельдшер-акушердик пункттардын жаңы имаратын 
куруу;

- Керектүү даары-дармек жана техника менен өз убагында камсыз 
кылуу;

- Ооруканалардын абалын жакшыртуу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жогорку Кеңеш Депутаты  

“Ырыс алды ынтымак” 

ТЕЛ: +996 773 858 572

Кармышов
Тимурлан

Апизканович

Туулган датасы: 13.12.1973 

2. Инвесторлорго «Кепилдик фондун» түзүү. Инвестиция тартуу 
үчүн инвесторлорго жагымдуу шарт, кепилдик жана тиешелүү 
кирешеси менен сунуштар берилет.

4. Энергетика тармагын өнүктүрүү.  Чакан ГЭС терди куруудагы 
проектилерди түзүү жана алып чыгуу. Камбар-Ата 1 ГЭСин 
курулушунда мыйзамдарды карап курулушун тездетүү. Электр 
энергия бөлүштүрүүчү тармактары боюнча мыйзам долбоорлорду 
кароо.

5. Айыл-чарбасында мал чарбачылыкты асылдандыруу жана 
жайыттарды ырааттуу пайдалануу; дыйкан чарбалардын 
эгинтегиндердин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн маселелерди 
көтөрүү. 

1. Эң зарыл мыйзамдарды кабыл алуу. Кыргыз Республикасынын 
экономикасынын өсүшү – баарына ыңгайлуу жана туура 
мыйзамдардын кабыл алынуусунан көз каранды.

3. «Медицина кызматкерлеринин жана мугалимдердин статусун 
көтөрүү» жөнүндө мыйзам долбоорлорун кароо.

6. «Таза-суу» долбоору менен райондун жана шаарлардын суу 
жетпеген аймактарына суу жеткирүү жана жолдорунун акыбалына 
басым жасоо.

7. Жаштарды спорт жана маданият тармагында колдоо 
максатында аларга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана 
Жогорку кеңеште натыйжалуу мыйзамдарды алып чыгуу.

Студенттердин мектеп окуучуларынын жана бала бакчадагы 
балдардын билим жэңгээлин жогрулатууга басым жасап, 
көзөмөлгө алуу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Токтогул ГЭСтер Каскадынын директорунун орун басары

“Энергетик – эл менен!”

КАРА-КӨЛ Ш., СЕРЫЙ КӨЧ., 7Б
ТЕЛ.: 0770 22 02 03

ПОЧТА: KARMYSHOV.TIMURLAN@BK.RU

Туулган датасы: 02.03.1967

· Медицина кызматкерлеринин сапаттык курамын жакшыртуу жана тийиштүү деңгээлдеги 
эмгек акы менен камсыз кылуу. 

3. Коомдук тартип

· Атайын орто жана башталгыч кесиптик билим берүү мекемелерин окуп бүтүргөн  
окуучуларды жогорку окуу жайларынан өз кесиби боюнча акысыз билим алуусун, окууну 
аяктаган соң мамлекет ичиндеги жана эл аралык  ишканаларда жумуш менен камсыз кылуусун 
жөнгө салуу.

· Аймактардагы жаш адистерди үй менен камсыз кылууну колго алуу.

· Район борборлорундагы  жана кичи шаарлардагы дарылоо мекемелерин реконструкциялоо, 
заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуу (гемодиализ аппараты, томография, УЗИ, 
реанимобиль ж.б.);

2. Саламаттыкты сактоо

Коомдогу тартип – өлкөнүн өнүгүүсүнүн өзөгү 

· Керектүү шаймандар, формалар  жана транспорт каражаттары менен камсыздоо;

· Татыктуу эмгек акы менен камсыз кылуу;
· Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кол тийбестиги жөнүндө маселе көтөрүү; 

Сапаттуу жана жеткиликтүү медициналык кызматк өрсөтүү – улуттун дени сак 
болуусуна өбөлгө

· Укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин сапаттык курамына көңүл буруу;

· Адам укуктары боюнча  иштерди күчтөндүрүү жана көзөмөлгө алуу.

1. Билим берүү

· Жалпы орто билим берүүчү мектептерде иштеген мугалимдердин социалдык абалын 
жакшыртуу: айлык акысын жогорулатуу менен бирге мугалимдердин сапаттык курамын 
жакшыртуу (жыл сайын квалификациясын жогорулатуусуна  шарттарды түзүп берүү);
· Мугалимдердин айлык акысынан алынуучу киреше салыгынын пайызын азайтуу демилгесин 
көтөрүү жана аны ишке ашыруу;
· Жалпы орто билим берүүгө өзгөчө көңүл буруу: мектептерди тийиштүү жабдуулар менен 
камсыз кылуу (заманбап компъютерлер, китептер жана предметтик окуу куралдары).

Жалпы орто билим – негиздердин негизи

Атайын орто жана башталгыч кесиптик билим – айыл чарбанын өнүгүшүнүн 
негизги багыты

· Атайын орто жана башталгыч кесиптик билим берүүнүн өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүү: окуу 
жайларда айыл чарбасына тийиштүү кесиптердин окутулушун көбөйтүү (заманбап айыл чарба 
машиналарын айдоочулары, айыл чарба техникаларынын операторлорун, ширетүүчү  ж.б.), 
· Башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринде ар кыл тармактагы IT-программалоо  
боюнча окутууга шарттарды түзүү жана алардын сапатын жакшыртуу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Директор ОсОО “Куб”

“Энергетик – эл менен!”

ТОКТОГУЛ РАЙОНУ, ТОКТОГУЛ ШААРЫ, Б.ОСМОНОВ КӨЧӨСҮ
ТЕЛ.:  0702368889

ПОЧТА: KUNDUZ-66@BK.RU

Сулайманов
Кундузбек

Кошалиевич

Бекишов 
Абдыбек 

Дщйшебекович 

Туулган датасы: 08.11.1975

3. Спорт тармагын көтөрүү, спорт аянтчаларын, спорт залдарды 
курууну ишке ашыруу.

8. Токтогул районундагы атайын фондко бөлүнүүчү каражатты 
инфиляцияга жараша көтөрүү боюнча мыйзамдарды кабыл алуу 
жана натыйжалуу пайдалануу үчүн Уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү   
(соц.тармагына 30 % иригацияга 70% ж.б ).
9. Аткаруу бийлигинин жана эл менен тыгыз иш алып баруу.

4. Кичи жана чон ГЭСтерди курууну мамлекеттик деңгээлде көтөрүү.

1. Адам жана анын муктаждыктары социалдык адилеттүүлүктү 
камсыз кылуу мамлекттик саясаттын негизги өзөгү болуусу керек. 
Соц.пенцияларды, жөлөк пулдарды, жашоо шарттын талабына 
ыңгайлап көтөрүү жана авариялык мектептерди, бала бакчаларды 
жетиштүү санда сапаттуу курууну, ошондой эле районубуздагы таза 
суу, сугат суу жана жол маселелери боюнча иш алып баруу.
2. Медакадемиянын бүтүрүүчүлөрүн милдеттүү түдө 2 жылга алыскы 
райондордогу айылдардагы ооруканаларга барып иштөөсүн 
мыйзамдаштыруу.

7. Айыл өкмөттөрдү, мэрияларды өнүктүрүү максатында подоход 
салыгын 100 % сатуудан алынуучу салыктарды толугу менен 
республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өткөрүп берүү 
жана географиялык абалына жараша өнүгүү программаларын иштеп 
чыгуу.

5. Айыл чарба жана мал чарбасын көтөрүү максатында 
фермерлерге, кооперативтерге, дыйкандарга узак мөөнөттүү 4-5% 
дан жогору эмес, 11-15 жылдык мөөнөт менен кредит, лизинг 
аркылуу жеңилдетилген шартта айыл чарба техиникаларын, 
шаймандарын берүү зарыл.
6. Айыл аймактарды жана кичи шаарларды өнүктүрүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Элден чыккан уул, элге кызмат кылат. 

Турдумамбетов 
Осмон

Жолдошбекович

Туулган датасы: 29.11.1976

6. Депутаттык көзөмөлдү кѳрсѳтүү жана аткаруу бийлиги менен тыгыз 
иш алып баруу;

Мен, Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович, Жалал-Абад 
облусунун Токтогул районунда туулуп-өскөм. Мен элимдин жана кичи 
мекенимдин тагдырына кайдыгер карабайм.

7. Жылытуу мезгилинде үзгүлтүксүз электр энергиясы жана көмүр 
менен камсыз кылуу жана кѳзѳмѳлгѳ алуу.

5. Медициналык мекемелерде жана билим берүү мекемелеринде 
социалдык колдоо программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

1. Райондогу таза суу,  авариалык мектептер,  бала бакчалалар,  ички 
жолдор, сугат суу кѳйгѳйлѳрү менен иш алып баруу;

4. Мамлекеттик жөлөкпулдарды берүү системасын реформалоо, 
тактап айтканда, кирешенин деңгээлине карабастан, балдары бар үй -
бүлөлөргө белгиленген өлчөмдө мамлекеттик колдоо көрсөтүү 
маселесине көңүл буруу.

Депутаттык практика көрсөткөндөй, райондун тургундарынын 
көйгөйлөрүн жана көйгөйлөрүн чечүүнүн эффективдүүлүгү башкы 
милдет. Ошондуктан, менин ишимдин башкы принциби - көйгөйлөрдү 
айтуу эмес, аларды чечүү!

Менин шайлоочуларым үчүн мен аракет кылам:

2. Мамлекет тарабынан региондордо чакан бизнес ачуу жана жумуш 
орундарын түзүү үчүн ишкерлерге үстөксүз насыя берүү;
3. Пенсияларды жана жөлөкпулдарды өз убагында төлөөнү жөнгө 
салуу, жогорку пайыздык чендер менен байланышкан кредиттик 
компаниялардын ишин көзөмөлдөө.

Мен өзүмдүн жашоомдун жана кесиптик тажрыйбамдын негизи катары 
шайл оо  про граммам менен ,  ошондой  эле  мен  Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуп турганда 
шайлоочулар айткан көйгөйлөр жана сунуштар менен бөлүшкүм келет. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Депутат ЖК КР

“Ырыс алды ынтымак” 

ТОКТОГУЛ ШААРЫ Б. ОСМОНОВ КОЧОСУ № 35
ТЕЛ.: 0709 416 525

Матмусаев
Жанышбек

Мырзабекович

Туулган датасы: 05.02.1975

Мамлекеттик деңгээлде негизги экономикалык маселени чечүү керек:
1. Ишкерлерге максималдуу шарттарды түзүү;
А) текшерүүлөрдү кескин азайтуу;

Г) бирдиктүү терезе системасын киргизүү ( жаңы ишкана ачуу, уруксат кагаздарын алуу ж.б.)

В) дыйкандар өндүргөн продукцияларды экспортко чыгарууну жөнгө салуу;

4. Округдагы жаңы социалдык объектилердин курулушун тез арада баштоо. Себеби, бизде авариялык 
абалдагы мектептер көп. Бала бакчалар жетишсиз. Жабык типтеги заманбап спорт залдарын жана 
медициналык жайларды куруу зарыл. 
5. Айылдар аралык жолдордун абалы оор. Аларды калыбына келтирүү зарыл. Айта берсек маселе көп. 
Алардын барын жеринен билем жана чечүүнүн жолдорун так билем.

3.Жаңы ачылган ишканаларды салыктан жана башка төлөмдөрдөн бошотуу, текшерүүгө тыюу салуу.

В) салык жана башка төлөмдөрдүн өлчөмүн азайтуу;

2. Дыйкандарга жана жарандарга максималдуу түрдө жардам көрсөтүү;

Б) техника менен камсыздоо (арзан жана узак мөөнөттүү лизинг);

Аталган маселерди жөнгө койсок, жумушсуздук, жакырчылыкты жана коррупцияны жеңип чыгабыз. Булар 
бири бирине чырмалышып байланышып калган көйгөйлөр. 
Мен өзүм кандидатурамды коюп жатып,  округдагы төмөнкү маселелерди чечүүгө аракет кылам:
1. Ишкерлер жана дыйкандар үчүн жеткиликтүү болгон кредиттер системасын түзүү. Бул иш банктар жана 
микрокредиттик уюмдар тарабынан берилип жаткан насыялардын үстөк пайыздык ченемин төмөндөтүү 
жана узак мөөнөткө берүүгө шарт түзүүчү мыйзам актыларын кабыл алуу аркылуу ишке ашырылат;

Б) уруксат берүү кагаздардын санын азайтуу;

2. Камбар-Ата-2 ГЭСинин курулушун аягына чыгаруу жана Камбар-Ата-1 ГЭСинин курулушун баштоо 
маанилүү. Андан тышкары чакан ГЭСтерди куруу (Кара-Суу дарыясына). Бул иш Кыргызстанды электр 
энергия менен толук камсыздоого шарт түзөт жана жаңы ачылып жаткан өнөр жай ишканаларына, жалпы 
эле керектөөчүлөрдүн муктаждыгын камсыз кылат. Бул 2 ГЭСтин кеңселерин райондун борборуна 
жайгаштыруу керек. Бул райондо кошумча жумуш орундарын түзүүгө жана тиешелүү салык төлөмдөрүнүн 
түшүшүнө жана башка пайдалуу натыйжаларга алып келет; 
3. Сугат жана таза суу көйгөйүн чечүү жана сугат жерлерин көбөйтүү максатында, жаңы ирригациялык 
каналдарды куруу керек. Мисалы: Үч-Терек өрөөнүндөгү Коңур-Өгүз каналын узартып куруу. Кара-Суу 
көлүнөн Сары-Талаа массивине суу чыгаруу. Ошондой Чолпон-Ата жана Кетмен-Төбө айыл аймагына 
жаңы каналдарды куруу. Бул маселелерди республикалык деңгээлдеги тиешелүү программаларга 
киргизүү жолу менен чечилет. Бир эле буга спецфонддун каражаты жетпейт. 

А) пайыздык төлөмү арзан жана узак мөнөөттүү кредиттерди берүү;

Урматтуу мекендештер.
Бүгүн өзүбуздүн оюбузду келечекке бурууга убакыт келди. Биз көп шайлоолорду көрдүк. Таза шайлоо 
болсун, идеялардын жана саясий платформанын тандоосу болсун деген чекке келдик. 
Биз округдагы ар бир  шаардын жана айылдын көйгөйлөрү менен таанышпыз жана аларды чечүүнүн 
жолдорун табабыз. 
Биз бул шайлоого таза жол менен барабыз. Таза жол жана мыйзамдын так аткарылышын камсыздоо 
менен ар бирибиздин татыктуу бакубат жашоого жетишебиз, эгерде сиздер колдосонуздар.
Элибиздин акылмандыгы, даанышмандыгы жана эр жүрөктүүлүгү биздин мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, 
бизди жаркын келечекке алып барат деп ишенем.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Пенсионер МВД

Ак кызмат элдин ишенимин артырат

ТЕЛ.:0556750205

Туулган датасы: 29.10.1959 

6. Татыктуу жумуш жана экономикалык өнүгүү;

4. Сапаттуу билим, өзгөчө элеттик билим берүүгө көңүл буруу;

12. Сырткы инвесторлордун жоопкерчилигин талап кылуу, көзөмөлдөө 
жана көтөрүү.

1. Кыргызстандын туруктуу (экономикалык, социалдык жана 
экологиялык) өнүгүүсүнө шарт түзүү жана камсыз кылуу;

2. Элет элинин кызыкчылыктарын эсепке алган мыйзамдарды чыгаруу. 
Заманбап консультация механизмин киргизүү;

9. Үй-бүлөөлүк малчы-дыйкан чарбалардын Кыргызстандагы баркын 
көтөрүү жана өнүктүрүү. Жакырчылыкты деңгээлин азайтуу;

10. Жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу жана 
калыбына келтирүү;

Өнүгүү программасы жана максаттары:

8. Элет аялдардын жана жаштарынын укуктарын коргоо жана 
бекемдөө;

11. Азык-түлүк коопсуздугу жана жергиликтүү малчы-дыйкандардын 
продукцияларын сатуу көлөмүн көбөйтүү. Жергиликтүү базарлардын 
санын жана сапатын көтөрүү; Импорттун көлөмүн азайтуу.

3. Тармактар аралык кызматташууну түзүү, камсыздоо жана аны 
арттыруу;

5.  Энергетика,  кен казуу,  курулуш, кайра иштетүү жана 
инфрастуктуралык, долбоорлордун натыйжалуулугун күчөтүү;

7. Сапаттуу саламаттык сактоо кызматы жана бакубат элеттик жашоо. 
Улуттук баалуулуктарды сактоо жана арттыруу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
“Көчмөн малчылар” коомдук өнүгүү фонду, аткаруучу директор

“Капчыктууну эмес, тажрыйбалуу профессионалды тандаңыздар!”

БИШКЕК ШААРЫ, ПРОФСОЮЗ КӨЧӨСҮ. №43.  ТЕЛ. 0771-321-324 
RAKAEV.KSBA@GMAIL.COM

Ракаев
Акылбек

Калышевич

ТЕЛ: 0702 62 62 43

ЭСКЕРТЩЩ: №6 талапкер ёз арызынын 
негизинде каттосу жокко чыгарылган. ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!


