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№ 22 ЖАЙЫЛ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Бакеев
Аскарбек

Колхозбекович

Туулган датасы: .12. 18 1956 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Пенсионер

Израилдеги «кибуция» же Кытайдагы кооперативдер түрүндөгү жаңы рыноктук 
формадагы кооперативдерди, айыл чарба ишканаларын ирилештирүү айыл 
жеринде жүргүзүлүүчү негизги реформалардын бири болуп саналмакчы. Эмгекти 
уюштуруунун дал мына ушул формалары которуштуруп айдоо системасын 
калыбына келтирүүгө, жакырланган жерлердин асылдуулугун жогорулатууга, 
алдыңкы технологияны, ген инженериясынын методдорун, жогорку сапаттагы 
үрөндөрдү, жер семирткичтерди колдонууга, асыл тукум малды асыроого, айыл 
чарбасындагы ар кандай зыянкечтерге каршы күрөштү жандандырууга, айылды 
жашылдандырып, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. 
2.Коррупция

1. Айыл жергесин өнүктүрүү  
Менин программам аркылуу сунушталып жаткан реформалар айылдын өсүп-
өнүүгүсү үчүн шарт түзөт.  

Кыргыз Республикасынын коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттигинин 
мурдагы жетекчиси катары мен өлкө менен катар регионубузду мына улуш илдеттен 
тазалоо үчүн мүмкүн болгон жана мүмкүн болбогон бардык чараларды кабыл алам. 
Расий маалыматтар боюнча бүгүн өлкөбүз коррупциянын кесепетинен улам жылына 
15 млрд. сом чыгашага учуроодо. Бирок, коррупциянын чыныгы масштабын 
аныктоого мүмкүн эмес, себеби коррупция өлкөбүздүк бардык чөйрөсүнө баш багып, 
өлкөнүн өнүгүүсүнө өтө чоң кесепеттерин тийгизүүдө. Ошентип, «адалданган» 
коррупциялык кирешелер улуттук, ошондой эле эл аралык каржы агымдарына 
кошулуу менен өлкөбүздүн мамлекеттүүлүгүнө жана эл аралык кадыр-баркына шек 
жаратууда. 

ТЕЛ.: 0705 18 12 21

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Райымкулов
Бактыбек 

Кемелбекович

Туулган датасы: 21.10.1977

КР ЖК депутаты

· Айыл чарбасына төмөндөтүлгөн пайыздагы насыяларды алууга шарт түзүү.

Бүгүнкү күндө элди эмне тынчсыздандырат? Эң эле көйгөйлүү маселелер бул –айлык 
акынын өлчөмү, турак жай, социалдык камсыздоо, билим алуу, керек учурда 
медициналык жардам алуу, айыл чарбасын жана инфраструктураны өнүктүрүү.

· Айыл чарба аймактагы көптөгөн үй-бүлөлөр үчүн маанилүү киреше булагы болуп 
саналат. Элге жакшы үрөн, жабдууларды алууга, инвестиция тартуу аркылуу 
лизингди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берүү.

· Туура бөлүштүрүү аркылуу дыйкандарды үзгүлтүксүз сугат суусу менен камсыз 
кылуу.

· Жайыл жана Панфилов райондорун таза суу менен камсыз кылуу.

Ошол себептен, төмөнкү иштерди аткаруу керек:

· Калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу.

· Коммуналдык кызматтардын тарифтеринин өсүшүн болтурбай коюуга болбойт, 
бирок муну ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, жылуулук менен 
камсыз кылуунун анча кымбат эмес булактары жана турак жай-коммуналдык чарба 
системасын модернизациялоо үчүн инвестицияларды тартуу.

· 2025 жылга чейин орточо эмгек акынын деңгээлин 2,5 эсеге, пенсиянын деңгээлин 2 
эсеге мыйзам ченемдерине ылайык жогорулатуу.

№22 Жайыл бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеңештин 
депутаттыгына талапкер Бактыбек Райымкуловдун шайлоо астындагы  
программасы:

КАРА-БАЛТА ШААРЫ, КАРА-БАЛТИНСКАЯ 16 А К.
ТЕЛ.: 0550191160

ПОЧТА: SAMATADYLOV1985@GMAIL.COM

Иманкулов
Эркин

Токтаалиевич

Туулган датасы: 29.09.1972

Каинды шаардык кеңеш, төрага

Турак жай жана инфраструктураны жакшыртуу

 Панфилов районунун Каинда шаарында жетиштүү санда атайын унаалар менен тез жардам 
станциясын уюштуруу. Жайыл жана Панфилов райондорунун тез жардам унааларынын 
паркын жаңыртуу.

 жолдорду жана кɵп кабаттуу үйлɵрдүн короолоруна кирүүчү жолдорун оңдоо, короо 
аянттарын жакшыртуу үчүн акча каражатын табуу.

 Орус тилин унутпастан, мамлекеттик тилди жана маданиятты өнүктүрүү. Башка элдердин 
тилдерин сактоо үчүн бардык шарттарды түзүү. Мектепте кыргыз, орус жана англис тилдерин 
жана адабияттарын окутуу сааттарынын санын көбөйтүү жана аларга карата талаптарды 
олуттуу жогорулатуу боюнча программа иштеп чыгуу.

Билим берүү жана маданият

 ДМЧАнын коомдун экономикалык, саясий жана маданий жашоосуна активдүү катышуусуна 
тоскоол болгон көйгөйлөрдү жоюу. Инклюзивдик билим берүү программалары боюнча 
иштеген орто мектептерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кошумча жардам көрсөтүүчү 
адистерди (логопед, сурдолог, психолог ж.б.) кыскартууга жол бербɵɵ.
 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу үчүн заманбап имарат куруу жана керебеттерди бир убакта 
көбөйтүү менен оперативдүү медициналык жардамдын сапатын жакшыртуу, ошондой эле 
жогорку технологиялуу медицинаны өнүктүрүү

 Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жаңы жумуш орундарын түзүү.

 Панфилов районун газдаштыруу процессин тездетүү.

Медицина

 Дарыгерлердин жашоо деңгээлин жогорулатуу.

 Өздүк наркы боюнча жеңилдетилген турак жайларды куруунун жаңы механизмин иштеп 
чыгуу. Ипотекалык карыздын негизги суммасы алгач төлөнбөɵсүн, баштапкы төлөмсүз жана 
пайыздык ставкалар минимумга чейин (кредиттин жалпы суммасын азайтуу үчүн) 
төмөндөтүлүшүн камсыз кылуу.

 ДМЧА жана жетим балдарга кепилденген жардам көрсөтүү.
 Жашоонун бардык чөйрөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды басмырлоого жол 
бербөө.

 Аймакта жаңы маалыматтык технологиянын негизинде кесиптик билим берүү системасын 
жандандыруу.

 короолордогу балдар жана спорт аянтчаларын иретке келтирүү жана жакшыртуу, мектеп 
стадиондорун реконструкциялоо

Мамаев 
Замирбек 

Дакимович

Туулган датасы: 10.07.1989

Жайыл айылдык кенешинин депутаты

- калкты социалдык жактан коргоо системасына социалдык кызмат көрсөтүүчү өкмөттүк эмес 
уюмдарды киргизүү.

- регион тургундарын квалификациялуу медициналык жардам менен камсыздоого 
багытталган иштерди жүргүзүү. Демографиялык өсүштүн маанилүү фактору ден соолукту 
сактоо жана өлүмдү кыскартуу болуп саналат.

2. Экология жана ден соолук

- педагогикалык институттарда болочок мугалимдерди даярдоонун сапатын жогорулатуу;

Менин программаларымдын бардык пункттары өлкөнүн динамикалуу өнүгүшүн жана 
жарандардын бакубаттуулугун камсыз кылат. Бийлик менен элдин ортосундагы эффективдүү 
жана сапаттуу байланыш.
1. Калкты социалдык жактан тейлөө.
- мамлекет тарабынан ишке ашырылып жаткан социалдык колдоонун чаралары жана 
программалары жөнүндө жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу;

- өлкөнүн бардык жарандарын сапаттуу ичүүчү суу менен камсыз кылуу;
- чарбалык объектилерге жанаша жайгашкан аймакты сактоо жана жакшыртуу боюнча иш-
чараларды жүргүзгөн ишканаларга жана уюмдарга жеңилдиктерди берет;

3. Билим берүү жана ишке орноштуруу
- балдар билим берүү мекемелерин куруу;

- бардык деңгээлдеги мугалимдер үчүн мамлекеттик колдоо чараларын жана жеңилдиктер 
системасын камсыз кылуу аркылуу мугалимдик кесиптин жагымдуулугун жогорулатуу;
4. Айыл чарбасы

- Жаштарды жогорку окуу жайларын аяктагандан кийин жумуш менен камсыз кылуу;

Айыл эмгеги — биздин азык-түлүк менен камсыз кылуунун негизи. Биз айыл чарба 
тармагынын аймак үчүн маанисин, айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо системасын 
өнүктүрүүнү түшүнөбүз. Айыл жашаш керек, жер иштетилип, жумуш орундары түзүлүшү 
керек, ошондой эле өндүрүшкө, жашоого керектүү инфраструктура түзүлүшү керек.
5. Спорт жана дене тарбия
- активдүү жана сергек жашоо образын жайылтуу;
- жарандардын бардык категориялары үчүн массалык спорттук иш-чараларды уюштуруу;
- массалык спортту колдоо жана өнүктүрүү;
Жайыл жана Панфилов райондорунун тургундарына жыл сайын отчёт берүү

Куч биримдикте

АЛЕКСЕЕВКА А., ЦЕНТРАЛЬНАЯ КӨЧ. 55А 
ТЕЛ.: 0555001989 

ПОЧТА: ZAMA_K-B@MAIL.RU

Азыгалиев
Нурланбек

Асанбекович

Туулган датасы: 30.08.1970

ЖЧК “Анилия” Генеральный директор

Калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо.

Айылдарда айыл чарба тармагын өнүктүрүү.

Пенсиялардын жана жөлөк пулдардын көбөйүшү.

Мамлекеттик ипотеканы төмөн пайыз менен  берүү.

Фермерлерди жеткиликтүү кредиттер менен камсыздоо.

Медициналык кызматкерлерди жана билим берүү кызматкерлерин социалдык пакет 
менен камсыз кылуу .

Чакан жана орто бизнести арзан кредиттер менен камсыздоо.

Ар бир конуштун инфраструктурасын жакшыртуу. 

Мумкүнчлүүгү чектелген адамдар үчүн инклюзивдик жана дистанттык билим берүнүү 
өнүктүрүү.

Жогорку сапаттагы жана жеткиликтүү мамлекеттик кызматтар.

КАРА БАЛТА ШААРЫ, КОЖОМБЕРДИЕВ КӨЧ.88
ТЕЛ.: 0555 75 26 22

ПОЧТА: ANURLAN2001@MAIL.RU

Карабаев 
Манасбек 

Токтогулович

Туулган датасы: .09. 06 1968 

1. Экономикалык, социалдык, медициналык, билим-берүү тармактарында 
кемчиликтерди жөнгө салып, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл; 

7. Кыргызстандын айыл жерлеринде, айыл-чарбадан эгиндерин, көп жылдык 
өсүмдүктөрүн көбөйтүү, жүн, тери, сүт, эт кичи цехтерди куруу; 

10. Коррупциянын астын алуу максатында, мамлакеттик жана муниципалдык 
кызматкерлердин эмгек акыларын жогорулатуу.

9. Кыргыз Республикасынын Кодекстерине чукул арада өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу; 

2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлерин реформалоодо, ар бир 
тармакта мыйзамдарды алымча, кошумчалоо, толуктоо зарыл; 

4. Кыргыз Республикасында эң чоң маселе Экология (айланачөйрө), жер, суу, аба, 
өсүмдүктөр дүйнөсү, жан-жаныбарлар боюнча коопсуздуктун астын алуу;

5. Ички жана тышкы миграцияны токтотуу, жарандарды жумушка тартуу, аларга кам 
көрүү; 

8. Мамлекетибизде курулуштарда, сатып алуу же болбосо башка учурларда тендер 
өткөрүүдө мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл; 

6. Жерди трансфармациялоодо жарандарга үй салуу үчүн жерлерди оңойлотулган 
мыйзам иштеп чыгуу; 

3. Социалдык жактан муктаж жарандарга өзгөчө концепция иштеп чыгуу; 

КАРА-БАЛТА ШААРЫ КОЖОМБЕРДИЕВА КӨЧӨСҮ 32
ТЕЛ.: 0(558) 25 60 25

ПОЧТА: KARABAYEV68@MAIL.RU

Таза коом – күчтүү мыйзам.

Аманкулов 
Эмир

Эркинбекович

Туулган датасы: 13.07.1983 

4. Инвесторлорду тартуу жана аларга жагымдуу климат түзүү.

6. Элдин саламаттыгын сактоо максатында ооруканаларды керектүү медициналык 
аппараттар менен камсыз кылуу,медицина кызматкерлеринин жигердүү иштесүүнө 
шарт түзгөн мыйзамдарды кабыл алуу.

2. Саясатташууну токтотуп, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө чечкиндүү кадамдарды 
кабыл алуу.

8.  Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында,мугалимдердин 
компетентүүлүгүн жогорулатуучу кошумча окууларды жүргүзүү.

5. Тоо-Кен тармагын өнүктүрүү,кен байлыктарды жогорку деңгээлдеги технологиялар 
менен иштетүүнү камсыз кылуу.

1. Өлкөнүн бакыбаттулукка жетүүсү үчүн мыйзамдуулукту,тартипти жана 
ынтымактуулукту орнотуу.

3. Ички дүң продукцияны өндүрүү, өлкө жарандарын жумуш менен камсыз кылуу.

7. Өнөр жай зонасын уюштуруу, жеке ишкерлерге шарт түзүү.

ЖАЙЫЛ РАЙОНУ, КАРАБАЛТА ШААРЫ,   КОСМОНАВТОВ КӨЧӨСҮ ДОМ 9, КВ.12
ТЕЛ.: 0552 154-854

ПОЧТА: JAIYL22@ LIST.RU

Эл учун кызмат кылуу - ыйык милдет!

Рыскулбек уулу
Нурмат

Туулган датасы: 12.10.1990

Красновосточный айыл аймагынын башчысы.

Дүйнө жүзүндө экономикалык кризис болуп жатат, Кыргызстан да четте калган жок. 
Бааларөсүүдө, ал эми жарандардын көпчүлүгүнүн реалдуу эмгек акысы жана пенсиясы 
жашоо минимумуна жетпейт. Мен мурдагы айыл өкмөт башчысы жана шаардык кеңештин 
депутаты катары аймактардагы көптөгөн көйгөйлөрдү 
жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечүү мүмкүн эмес экенин түшүнөм. Республикалык 
деңгээлде социалдык көйгөйлөрдү (мектептерди, бала бакчаларды, маданий жайларды, 
жолдорду оңдоо, ирригация, калктын ичүүчү таза суусунун
жетишсиздиги) чечүү зарыл.
-САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО – саламаттыкты сактоо системасын модернизациялоо, 
мамлекеттик поликлиникаларды куруу, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыз 
кылуу, медицина кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу дыкат көңүл бурууну талап 
кылган башкы маселе. 
– БИЛИМ БЕРҮҮ - Жайыл жана Панфилов райондорунда мектеп имараттарын курууну 
аяктоо, мектептер үчүн кошумча имараттарды куруу. Мектепке чейинки балдар 
мекемелеринин ачылышы. Орто атайын билим берүү мекемелери өзгөчө көңүл бурууну 
талап кылат. 
– ТРАНСПОРТТУК ИНФРАСТРУКТУРА.
Жайыл, Панфиловрайондорунда, Кара-Балта шаарында жолдун абалы абдан  кейиштүү. 
Биринчи кезекте шаардын жана айылдын ичиндеги калктуу конуштардын
жолдорун оңдоо.
АЙЫЛ ЧАРБАСЫ: Кыргыз Республикасы - агрардык өлкө, андыктан айыл жергесинде 
өсүмдүк жана мал чарбачылыгына заманбап технологияларды 
киргизүүгө басым жасоо зарыл. Айыл чарба жерлерин сугаруунун альтернативдүү түрлөрүн 
колдонуу. Кайра иштетүү жана логистикалык борборлорду куруу. Дыйкандарга 
мамлекеттик жактан колдоо көрсөтүү.
ӨНӨР-ЖАЙ - Кара-Балта шаары Кыргыз Республикасынын негизги өнөр-жай жана 
маданий борборлорунун бири. Районубуздагы токтоп турган өнөр-жай ишканаларын
калыбына келтирүү жана ишке киргизүү. Инвесторлорду тартуу, жаңы ишканаларды
ачуу, жаңы жумуш орундарын түзүү. 
ЛОГИСТИКАЛЫК БОРБОР - чек арадагы Чалдовар айылында өнөржай товарлары, айыл-
чарба продукциялары жана башкалар үчүн логистикалык борборлорду ачуу зарыл. 
Урматтуу шайлоочулар! Мен Шаардык кеңештин депутаты жана айыл өкмөтүнүн башчысы 
болуп иштеген тажрыйбамда эң алгач жашоочулардын көйгөйлөрүн өз убагында чечүү 
башкы милдет экенин көрсөтө алдым. Ошондуктан, менин ишимдин башкы принциби – 
көйгөйлөрдү айтуу эмес, аларды чечүү!

КАРА-БАЛТА ШААРЫ, К. КОЖОМБЕРДИЕВА 69 
ТЕЛ.: 0501 15 31 15

ПОЧТА: NURMAT_KG@MAIL.RU

Туура тандоого убакыт келди.

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Кыргыз Республикасынын Экология жана климат 
боюнча мамлекеттик комитетинин Чүй региондук башкармалыгында башкы инспектор 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Биз аз сүйлөп, саз иштейбиз!

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Эмгегим элим үчүн.

тел.: 0550301025



Подробнее о списках кандидатов, их программах, избирательных фондах - на сайте: TALAPKER.SHAILOO.GOV.KG https://shailoo.gov.kg/

0(312) 66 02 40 общественная приемная, 1255 короткий номер     ЦИК КР

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО ЖАЙЫЛСКОМУ ОКРУГУ №22 

Бакеев
Аскарбек

Колхозбекович

Дата рождения: 18.12.1956  

Место работы и занимаемая должность: 
Пенсионер

Предлагаемые моей программой реформы возродят село. 

1.Развитие села 

 Основой реформ на селе будут создание укрупненных сельхозпредприятий, 

кооперативов новой, рыночной формы типа «кибуций» в Израиле или типа 

кооперативов в Китае. Именно такие формы организации труда, позволят 

восстановить систему севооборотов, повысить плодородие оскудевших земель, 

использовать  передовую технол огию,  методы генной  инженерии , 

высококачественные семена, удобрения, породистый скот, организовывать 

качественную переработку продукции, обеспечить борьбу с вредителями,    

оздоровить село, повысить уровень жизни населения.   

2.Коррупция

Как бывший руководитель Национального агентства Кыргызской Республики по 

предупреждению коррупции, я сделаю все зависящее от меня для очищения от этой 

напасти страну и наш регион.  По официальным данным в Кыргызстане ежегодный 

ущерб от коррупции составляет порядка 15 млрд. сомов. Однако, реальные 

масштабы коррупции невозможно определить, так как коррупция проникла во все 

сферы нашей жизни и стала главным тормозом на пути развития страны. «Отмытые» 

коррупционные доходы включаются как в национальные, так и международные 

финансовые потоки, подрывая основы государственности и международный 

престиж страны.  

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ТЕЛ.: 0705 18 12 21

Райымкулов
Бактыбек 

Кемелбекович

Дата рождения: 21.10.1977 

Место работы и занимаемая должность: 
Депутат ЖК КР

Что сегодня волнует каждого гражданина? Вопросы зарплат, жилья, социальной 
защищенности, получение образования, получение при необходимости 
медицинской помощи, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры. 

· Урегулировать в законодательном порядке повышение к 2025 году уровня средней 
заработной платы в 2,5 раза, в 2 раза уровень пенсий. 

· Создать условия для получения льготных кредитов сельском хозяйству.

· Обеспечение  питьевой водой  жителей Панфиловского и Жайылского  районов.

По этому необходимо:

· Обеспечение населения доступным жильем.

· Роста тарифов ЖКХ не избежать, но можно его сдерживать за счет внедрения 
ресурсосберегающих технологий, менее затратных источников теплоснабжения и 
привлечения инвестиций на модернизацию системы ЖКХ. 

· Сельское хозяйство является важным источником доходов многих семей. Надо 
предоставлять возможность людям получать хорошие семена, технику, развивать 
лизинг через привлечение инвестиций.  

· Путем правильного распеределения, обеспечение крестьян поливной водой.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Г. КАРА-БАЛТА, УЛ.КАРА-БАЛТИНСКАЯ 16А
ТЕЛ.:0550191160

ПОЧТА: SAMATADYLOV1985@GMAIL.COM

Иманкулов
Эркин

Токтаалиевич

Дата рождения: 29.09.1972

Место работы и занимаемая должность: 
Каиндинский гор. кенеш, председатель 

Построить современное здание для группы семейных врачей и улучшить качество оказания 
оперативной медицинской помощи с одновременным увеличением койко-мест, а также 
развить высокотехнологичную медицину

Ужесточить ответственность за противозаконную застройку водоохранных зон водоемов, их 
загрязнение бытовыми стоками и мусором.

Развивать экологическую культуру граждан

Образование и культура
Развивать кыргызский язык и культуру, как официального языка в государстве, при этом не 
забывать и о русском языке.  Создать все условия для сохранения языков других народов. 
Разработать программу по увеличению количества часов преподавания кыргызского, 
русского и английского языка и литературы в школах и значительно повысить требований по 
ним.

Медицина

Оказывать гарантированную помощь ЛОВЗ и сиротам. 

Кардинально решить проблемы утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

Устранить проблемы, мешающие ЛОВЗ активно участвовать в экономической, политической 
и культурной жизни общества. В средних школах, работающих по программам инклюзивного 
образования, не допускать сокращения специалистов (логопедов, сурдологов, психологов и 
др.), оказывающих дополнительную помощь детям инвалидам.

В городе Каинда Панфиловского района организовать станцию скорой помощи с 
достаточным количеством спецмашин. Обновить автопарк скорой помощи Жайылского и 
Панфиловского районов.

Возродить систему профтехобразования на новой информационно-технологической основе 
в районе.

Обеспечить эффективную переработку отходов и рассмотреть вопрос строительства и ввода 
в эксплуатацию современных мусороперерабатывающих заводов на территории 
Жайылского и Панфиловского районов.

Обеспечить учителям возможность повышать уровень профессионализма в передовых 
странах. Законодательно определить для учителей "особый статус".

Повысить уровень жизни врачей. 

Экология и утилизация мусора

Не допускать дискриминацию инвалидом во всех сферах жизни.
Создавать новые рабочие места для инвалидов. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Мамаев 
Замирбек 

Дакимович

Дата рождения: 10.07.1989

Место работы и занимаемая должность: 
Депутат Жайылского аильного кенеша 

Сельский труд - это основа нашей продовольственной безопасности. Мы понимаем 
всю важность для региона сельскохозяйственной отрасли, развития системы 
поддержки сельхозпроизводителей. Село должно жить, земля – обрабатываться, 
рабочие места - создаваться, как и необходимая для производства и жизни 
инфраструктура. 
5. Спорт и физическая культура

Все пункты моей программы будут обеспечивать динамичное развитие страны и 
благополучие граждан. Более эффективную и качественную связь между властью и 
народом.

- включение негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в 
систему социальной защиты населения.

1. Социальное обслуживание населения

2. Экология и здоровье
- обеспечить всех граждан страны качественной питьевой водой;

- проводить работу, направленную на обеспечение жителей региона 
квалифицированной медицинской помощью. Важный фактор демографического 
роста – сохранение здоровья, снижение смертности. 

- предусмотреть льготы для предприятий и организаций, осуществляющих меры по 
сохранению и облагораживанию территории, прилегающей к их хозяйственным 
объектам;

- Повышение информированности граждан о мерах и программах социальной 
поддержки, реализуемых государством;

3. Образование и трудоустройство
- Строительство необходимого количества детских образовательных учреждений;
- повышение качества подготовки будущих преподавателей в педагогических 
институтах;
- повышение привлекательности профессии учителя за счет предоставления мер 
государственной поддержки и системы льгот для педагогов всех уровней;
4. Сельское хозяйство

- Пропаганда активного и здорового образа жизни;
- организация общедоступных спортивных мероприятий для всех категорий граждан;
- поддержка и развитие массовых видов спорта.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Сила в единстве

СЕЛО АЛЕКСЕЕВКА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 55А ТЕЛ.: 0555001989 
ПОЧТА: ZAMA_K-B@MAIL.RU

 

Азыгалиев
Нурланбек

Асанбекович

Дата рождения: 30.08.1970 

Место работы и занимаемая должность: 
ОсОО “Анилия” Генеральный директор

Для достижения эффективного госуправления в стране должны быть установлены 
Порядок и Законность.

Необходима полная реабилитация медицинских учреждений.  Для чего требуется 
проведение капитального ремонта, строительство дополнительных корпусов, 
оснащение современным медицинским оборудованием. И все это можно 
осуществить за счет грантовых средств, выделяемых международными 
организациями, которые  особое внимание уделяют вопросу медицины во всем 
мире. 

Стратегическая цель – достижение ежегодного роста ВВП на протяжении 
последующих 10 лет путем поддержки сектора экономики с высокой добавленной 
стоимостью.

Кыргызстану необходим качественный экономический рывок в течение короткого 
времени.

Приоритет в работе государства – способствование созданию новых, хорошо 
оплачиваемых и стабильных рабочих мест.

Ключевым направлением государственной политики должна стать реальная 
поддержка малого и среднего бизнеса, которая   будет способствовать созданию 
рабочих мест, экономическому росту, социальной стабильности и насыщению рынка 
товарами и услугами.

Приоритетом в политике государства будет развитие образования, науки, культуры, 
создания условий для всесторонней реализации каждого гражданина в отдельности 
и всего народа в целом.

Необходимо сделать упор на стратегические отрасли экономики страны: сельское 
хозяйство и переработка, легкая промышленность, туризм, энергетика. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Г.КАРА БАЛТА, УЛ КОЖОМБЕРДИЕВА,88
ТЕЛ.: 0555 75 26 22

ПОЧТА: ANURLAN2001@MAIL.RU

Мы не говорим, мы-делаем!

Карабаев 
Манасбек 

Токтогулович

Дата рождения: 06.09.1968  

Место работы и занимаемая должность Чуйское региональное управление : 
Государственного комитета по Экологии и климату – главный инспектор

4. Прекращение внутренней и внешней миграции, трудоустройство и занятость 
граждан. 

1. Необходимо внести изменения в законодательство для устранения недостатков в 
каждой сфере экономической, социальной, медицинской и образовательной 
системе, а также при реформировании государственных служащих Кыргызской 
Республики различных отраслей. 

2. Разработка специальной концепции для социально не защищенных граждан. 

8. Срочная разработка проекта о внесении изменений в Кодексы Кыргызской 
Республики. 

9. Повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих с 
целью искоренения коррупции.

7. Необходимо внести изменения в законодательство страны во время 
строительных, закупочных или других тендеров; 

3. Решение глобальной экологической проблемы в Кыргызской Республике, охрана 
экологии (окружающей среды), земли, воды, воздуха, флоры и фауны.

5. Разработка проектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики об упрощённых процедурах для строительства домов 
гражданам, при трансформации земель. 

6. Создание предприятий по переработке шерсти, кожи, молока, мяса в сельской 
местности, строительство мусороперерабатывающего завода. Выращивание 
сельскохозяйственных культур, многолетних культур. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Г.КАРА-БАЛТА УЛ.КОЖОМБЕРДИЕВА 32
ТЕЛ.: 0(558) 25 60 25 

ПОЧТА: KARABAYEV68@MAIL.RU

Сильный закон – чистое общество

Аманкулов 
Эмир

Эркинбекович

Дата рождения: 13.07.1983  

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает

3. Развитие и подъем ВВП. Обеспечение работой, каждого гражданина страны.

4. Привлечение инвесторов и создание для них благоприятных условий.

6. В сфере здравоохранения, обеспечить больницы необходимым медицинским 
оборудованием, для защиты здоровья населения граждан, что будет способствовать 
активной работе медицинских работников.

7. Создание индустриальной зоны, а также создание благоприятных условий для 
индивидуальных предпринимателей.

8. В целях повышения качества в сфере образования, проведение дополнительного 
обучения для повышения квалификации учителей. 

1. Создание единства, легитимности и порядка на благо страны.

2. Прекращение политизации, предпринять решительные шаги для подъема 
экономики страны.

5 .  Ра з в и т и е  г о р н о д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  О б е с п еч е н и е 
высокотехнологичной добычи и разработки природных недр страны.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ЖАЙЫЛСКИЙ РАЙОН, Г.КАРАБАЛТА, УЛ. КОСМОНАВТОВ  ДОМ 9, КВ.12
ТЕЛ.: 0552 154-854

ПОЧТА: JAIYL22@ LIST.RU 

Служение народу-святой долг!

Рыскулбек уулу
Нурмат

Дата рождения: 12.10.1990 

Место работы и занимаемая должность: 
Глава Красновосточного айылного аймака

Во всем мире наблюдается экономический кризис, и Кыргызстан не является
исключением. Цены растут, при этом реальной заработной платы и пенсии
большинству граждан не хватает на прожиточный минимум. Я как бывший
глава айыл окмоту и депутат городского кенеша понимаю, что многие проблемы
в регионах за счет местного бюджета не решить. На Республиканском уровне нужно решать 
социальные проблемы (ремонт школ, детсадов, объектов культуры, дорог,ирригаций, 
отсутствия доступа населения к чистой питьевой воде).

– ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. Состояние автодорог в Жайылском и 
Панфиловском районах, а также в городе Кара-Балта в очень плачевном  состоянии. Ремонт 
дорог внутригородских и внутри сельских поселений должен стать приоритетным.
– СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Кыргызская республика – аграрная страна, поэтому в сельской 
местности необходимо делать упор именно на внедрение современных технологий в 
растениеводстве и животноводстве. Использование альтернативных форм полива 
сельскохозяйственных земель. Строительство перерабатывающих и логистических центров. 
Увеличение государственной поддержки фермерам

– ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР – в приграничном селе Чалдовар необходимо 
открытие логистических центров для товаров промышленного производства,
сельскохозяйственной продукции и др. Уважаемые избиратели! Опыт работы
депутатом в городском кенеше и главой айыл окмоту показал, что своевременность решения 
вопросов и проблем жителей является первостепенной задачей.  Поэтому
главный принцип моей работы-не говорить о проблемах, а решать их!

– ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - модернизация системы здравоохранения, строительство 
государственных поликлиник, оснащение современным медицинским оборудованием, 
повышение заработной платы медперсоналу первостепенная задача, требующая 
п р и с т а л ь н о г о  в н и м а н и я .
– ОБРАЗОВАНИЕ -  завершение строительства зданий школ в Жайылском
и Панфиловском районах, строительство дополнительных корпусов к переполненным 
школам. Открытие дошкольных учреждений. Особого внимания требуют средне-
специальные учебные заведения.

.– ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – г. Кара-Балта является одним из главных промышленных и 
культурных центров Кыргызской Республики. Восстановление и запуск простаивающих 
промышленных предприятий в нашем округе.  Привлечение инвесторов, открытие новых 
предприятий, создание новых рабочих мест.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Г. КАРА-БАЛТА, УЛ. КОЖОМБЕРДИЕВА 69. 
ТЕЛ.: 0501 15 31 15.

ПОЧТА: NURMAT_KG@MAIL.RU.

Время сделать правильный выбор

ВЫБИРАЯ ДОСТОЙНЫХ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ!

Мой труд для народа.

тел.: 0550301025


