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

№ 23 МОСКВА ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Енгалычев
Евгений

Равильевич

Туулган датасы: 27.11.1984

КР БШК, системалык администратор

6. Спорт жана физкультура 

- Алыскы айылдарда жашаган жарандарды жогорку ылдамдыктагы 
интернет менен камсыздоо;

- Спорттун ар кыл түрү боюнча массалык спорттук иш-чараларын 
уюштуруу;

1. Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугу

2. Калкты социалдык жактан тейлөө

4. Экология жана ден соолук 

3. Билим берүү жанга иш менен камсыз кылуу

- «Кыргызстандын таза суусу, өлкөнүн бардык жарандарын сапаттуу ичүүчү 
суу менен камсыз кылуу» мамлекеттик максаттуу программасын иштеп 
чыгуу жана кабыл алуу;

- Мектеп программасына шахмат жана финансылык сабаттуулук сыяктуу 
кошумча сабактарды киргизүү.

- Мугалимдердин жана врачтардын орточо эмгек акысын көтөрүү.

- Энергетикалык ресурстардын туура бөлүштүрүү, ошондой эле анын 
потенциалын көтөрүү жолу менен   республиканын энергетикалык 
коопсуздугун жогорулатуу.

- шаарлардагы жана айыл-кыштактардагы бак-дарактардын санын 
максималдуу түрдө көбөйтүү.

- Активдүү жана сергек жашоо образын жайылтуу;

- Балдар спортун өнүктүрүү;

- Мектепке чейинки балдар мекемелерин куруу;

5. Айылдарды өнүктүрүү — Республиканы өнүктүрүү 

- Мамлекеттик колдоо чараларын көрсөтүү аркылуу мугалимдик кесиптин 
жагымдуулугун жогорулатуу (жаш мугалимдин депозити, айылдык 
мугалим);

- Айылдарды жаратылыш газы менен камсыз кылуу.

7. Менин үйүм - менин чебим 
“Менин үйүм 2021-2026” мамлекеттик программасын ишке ашыруу. 
Программанын негизги максаты турак-жайы жок жарандарды турак-жайы 
менен камсыз кылуу.

Таза шайлоо үчүн!

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Зикиров
Жусупбек

Камчыбекович 

Туулган датасы: 24.09.1969  

2021-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
депутаттыгына шайлоо болот. Сиздердин өтүнүчүӊүздөр менен ушул шайлоого 
катышууну чечтим, Анткени мен жакшылык-жамандыктын баарын чогуу көрүп 
келем. Жалпыбыздын жакшы жашообузга таасир эткидей өкүл болуу милдети 
канчалык бийик да, оор да экенин жакшы билем. Элибиздин эӊ орчундуу 
көйгөйлөрүн парламентте талкууга коюп, мамлекеттик деӊгээлде чечкенге салым 
кошууга бар күчүмдү, билимимди жумшайм. Менин программам Чүй облусунун 
Москва жана Сокулук райондорунун ар бир жашоочусунун мыйзамдуу укуктары 
менен кызыкчылыктарын, күндөлүк турмуштагы коопсуздугун камсыздоого 
багытталган.Москва шайлоо округунун ар бир жашоочусунун туруктуу жана 
ишенимдүү келечеги менин негизги максаттарымдын бири болуп саналат.
Ошондуктан мен шайлоого аттанып жатып, бул милдеттерди көӊүлдө тутам:

Ш Москва жана Сокулук райондору боюнча Юридикалык жана жеке жактар менен 
шайлоочулардын пайдасы үчүн эфективдүү кызматташууга даярмын.
Иштин артыкчылыктуу багыттары: Өркүндөтүлгөн мыйзамдар жарандар менен 
бийликтин ортосундагы ишенимдүү мамилелерди бекемдөөгө мүмкүндүк бериши 
үчүн зарыл кадамдарды жасоо; Москва жана Сокулук райондорунун алыскы, чек 
ара аймагындагы айылдарынын оор маселелерин карап чыгуу кылдаттык менен 
чечүү;

Ш Москва районундагы бардык мектептердин спорт базасын жаӊыртуу жана 
пайдаланууга киргизүү. Социалдык жеткиликтүү баалар боюнча дары-дармектер 
менен медициналык мекемелердин жана дарыканалардын ачылышына көмөк 
көрсөтүү.
Ш Чүй облусунун бардык айылдарындагы жолдорду асфальттоого жетишүү.

Ш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын толуктап иштеп чыгууда элет 
жергесинин, мунун ичинен биздин Москва жана Сокулук райондорунун 
тургундарынын жашоосун жакшыртууга, мыйзамдуу укуктарын коргоого өбөлгө 
түзгүдөй ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгып, Жогорку Кеӊештен өткөрүүгө 
салым кошом.

Ш Айыл кыштактарда фермерлер менен ишкерлер үчүн шарт түзүлүшү үчүн кам 
көрүү;

Ш Москва жана Сокулук райондорунун чегиндеги автожолдорду, анын ичинде 
Жаңы-Пахта жана Ак-Кашат, Беловодскинин автожолдорун  асфальттоо;
Ш Округдун бардык жолдорунун капиталдык ремонт процессине дем берүү, 
алардын сапатын жакшыртуу;
Ш Дыйкандарды сугат суу менен, жарандарды, электр энергиясы, газ жана суу 
менен камсыздоочу кызматтардын ишин жакшыртуу, аларды эсепке алуунун 
заманбап системасын киргизүү.

“Келечекти бирге куралы!"
КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 

КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Мырзыканов
Раад

Бакашевич

Туулган датасы: 25.10.1966  

Пенсионер МВД

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык -техникалык базасын 
жакшыртууга жетиштүү  көңүл бурууну талап кылуу биринчи милдет.

Сергек жашоо образын жайылтуу, балдарды спортко тартуу, өсүп келе жаткан 
муунга патриоттук тарбия берүү - учурдун чыныгы талабы.

Мамлекеттин келечеги жаштардын жашоонун негизги процесстерине канчалык тез 
кошулушунан көз каранды. Жаш адистердин кесиптик ишмердүүлүгүн жогорулатуу 
үчүн шарттарды түзүү, карьералык өсүш, турак -жайдын жеткиликтүүлүгү жана эс 
алуу аркылуу биринчи жумуш ордунда калышына көмөктөшүү абдан маанилүү.

Биздин райондор үчүн олуттуу көйгөйлөр - аймактарды жана жолдорду жакшыртуу, 
таза суу менен камсыздоо жана суунун сапатын козомолго алуу. Буга байланыштуу 
мен бул көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошомун, облустун, райондун борбордук 
көчөлөрүндө гана эмес, алыскы калктуу конуштарда да жолдун катмарын оңдоого 
багытталган каржылоонун көбөйүшүнө салым кошом.
Материалдык жана моралдык стимулдар аркылуу мугалимдик кесиптин кадыр -
баркын жогорулатууну, билим берүү мекемелеринин материалдык -техникалык 
базасын жакшыртууну, педагогикалык окуу жайларына кабыл алуу босогосун 
жогорулатууну биринчи орунда деп эсептейм.

Мен үй бүлөөлүк бакубатчылыкты колдоо программаларын иштеп чыгууну 
колдойм: жеткиликтүү кредиттерди берүү аркылуу турак жай саясатынын 
маселелерин жакшыртуу, пайыздык толомдору аз ипотекалык кредиттерди 
өнүктүрүү жана жеке турак жай куруу. Күчтүү жана бактылуу үй бүлөөлөр - биздин 
коомдун негизги күчү жана таянычы.

Биздин региондордо чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн жергиликтүү 
демилгелерди ишке ашырууга шарттарды түзүү жана чет элдик жана ички 
инвесторлорду тартуу зарыл.

Ички иштер министрлигинде иштеп чон тажрыйбага ээ болгондуктан, мен ички 
иштер органдарынын көйгөйлүү маселелерин чечүүгө көмөктөшөм.

Спорт биздин жашообузда кеңири жайылышы керек. Мен спорттук 
инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган бардык программаларды даярдоодо 
шайлоочулардын кызыкчылыгын коргойм.

Биздин реалдуулук калкты ишке орноштурууну жана өз алдынча иш менен камсыз 
кылууну уюштуруунун жаңы ыкмаларын иштеп чыгуу зарылдыгын алдыбызга коюп 
жатат. Мен округдагы айылдардын туруктуу өнүгүүсү үчүн долбоордук 
ишмердүүлүктү алга жылдырууга салым кошом.

Жашообузду жакшыртуу үчүн биргелешип иштейли!

С. БЕЛОВОДСКОЕ, УЛ. ФРУНЗЕ 325
ТЕЛ.: 0555 211 012, 0701 211 001

MYRZAKANOVRAAT@GMAIL.COM

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Иманкулов  
Талай

Маданбекович

Туулган датасы: 16.11.1967 

Менин  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына 
талапкерлигимди көрсөтүүнүн негизги себеби байлар менен кедейлердин 
ортосундагы ажырымдын тездик менен күчөшү  болгон. Миңдеген балдар тентип, 
талаада иштеп, мектепке барбай жатышат. Аймактар   ортосундагы, шаарлар менен 
айылдардын ортосундагы карама-каршылыктар курчуп баратат. Бүгүнкү күндө 
бардык деңгээлдеги жетекчи кызматтарга тааныш-билиш, тууганчылык жолу менен 
эмес, эң активдүү, тажрыйбалуу, билимдүү, сабаттуу, даярдыгы бар жарандарды 
дайындоо зарыл болуп турган учур келди. Бул максатка жетишуу учун 
профсоюздарды, жумушчуларды, дыйкандарды, аялдарды, ветерандарды, 
жаштарды жана башка коомдук уюмдарды тартуу зарыл. Элибиздин камын 
көргөндөрдүн бардыгы. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын жандандыруу жана 
өнүктүрүү; эмгек жамаатынын кеңештери; өзүн-өзү башкаруу, өзүн-өзү уюштуруу 
жана өзүн-өзү коргоо комитеттери. Стратегиялык максаттарды ишке ашыруу боюнча 
биринчи кезектеги чараларды көрүү зарыл деп эсептейм: - мамлекеттик структураны 
реформалоо, бири-бирин кайталаган органдарды болтурбоо; - ээлеген кызматына 
карабастан колдонуудагы мыйзамдарды, ченемдик укуктук актыларды так аткаруу, 
башкача айтканда мыйзам баарына бирдей болууга тийиш;
— мамлекеттик балдар бакчаларынын тармагын кайра тузуу, жаш уй-булелерду 
турак-жай менен камсыз кылуу: — чыныгы кез каранды эмес сот системасын тузуу; - 
жакырчылык менен күрөшүү боюнча кечиктирилгис иш-чаралардын программасын 
ишке ашыруу, эң зарыл товарлардын бааларына мамлекеттик көзөмөлдү киргизүү; - 
жарандардын материалдык абалын начарлаткан жана өлкөнүн жаратылыш 
байлыктарын тартып алууга мүмкүндүк берген мыйзамдарды кайра карап чыгуу; - 
илимди каржылоону көбөйтүү, илимпоздорду татыктуу эмгек акы жана илимий 
ишмердүүлүк үчүн зарыл болгон нерселердин бардыгы менен камсыз кылуу; - 
жалпыга бирдей акысыз орто жана жогорку билим берүүнүн жогорку стандарттарын 
калыбына келтирүү; билим берүү кызматкерлерин татыктуу эмгек акы менен камсыз 
кылуу, алардын ар-намысын жана кадыр-баркын Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдык негиздери менен коргоо; - медициналык тейлөөнүн жеткиликтүүлүгүн 
жана жогорку сапатын камсыз кылуу, ошондой эле медициналык кызматкерлерди 
камсыз кылуу адекваттуу эмгек акы менен, алардын ар-намысын жана кадыр-баркын 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдык базасын коргоого: - илимди көп талап кылган 
өндүрүштү активдүү өнүктүрүүгө; - өлкөнүн азык-түлүк жана экологиялык 
коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү 
боюнча ири колхоздорду колдоо; - салык салуунун прогрессивдүү шкаласын 
киргизүү, аз камсыз болгон жарандарды салык төлөөдөн бошотуу;

- коррупцияга жана кылмыштуулукка бөгөт коюу боюнча эң чечкиндүү чараларды 
көрүүгө; - өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн чыңдоого, аскер кызматчыларына жана 
укук коргоо органдарынын кызматкерлерине социалдык кепилдиктерди кеңейтүүгө;

Мунун бардыгына талыкпаган эмгек менен жетишүүгө болот. Мен бардык 
эмгекчилерди Кыргызстандын келечегин түзүчүүлөрдүн катарына кошулууга 
чакырам.

 - чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын аймактык бүтүндүгүн жана чет өлкөдөгү мекендештерди 
коргоону камсыз кылууга;

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ТЕЛ: +996 9900555005

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

Ибраимова
Атыркүл

Сыйдалиевна

Туулган датасы:  27.07.1962

5. Жаңы ишканаларды курууга жана өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү, жеке ишкерлерге 
мыйзамдык колдоо көрсөтүү. 

7. Окуу жайларга жардам жана каржылоону колдоо, окуучулардын маданий эс 
алуусу, окуусу жана спорт менен машыгуусу үчүн шарттарды түзүү. 
8. Даректүү социалдык жардам көрсөтүү маселеслерин чечүү. 

10. Авто токтотуучу жайларды курууга кымбат эмес, бирок сапаттуу гараждарды 
курууга көмөк көрсөтүү. 
11. Саламаттык сактоону финансылык колдоо, медициналык кызматты жана 
материалдык базаны жакшыртуу. 

1. Жаштарга адеп-ахлактык жана атуулдук тарбия берүү, анткени жаштар-биздин 
келечегибиз. 

4. Өз округумдун тургундары үчүн жаңы жумуш орундарын түзүү. 
3. Жаш адистерди жумушка орноштуруу көйгөйлөрүн чечүү. 

9. Районду көрктөндүрүү, спорттук мектептерди, стадиондорду, бала бакчаларды, 
яслилерди балдар ойноочу аянттарды жана стадиондорду, жолдорду куруу 
көчөлөрдү жана короолорду жарыктандыруу, көчөлөрдү жашылдандыруу. Даңк 
Аллеясын ачуу. 

12. Жашаган жери белгисиз жана иштеген жери жок адамдарга баш паанек, 
реабилитациялык борбор түзүү маселесин кароо.   

6. Өз округумда туризмди, спортту өнүктүрүү жана спорттук жана клубдук иштерди 
каржылоо маселесин чечүү. 

14. Турак-жай коммуналдык кызматтарды сапаттуу жакшыртуу, Турак-жай 
коммуналдык  кызматтарды көрсөтүүчү уюмдардын ишине көзөмөл. 
Экономикалык негизделген, социалдык багыттуу тарифтерди киргизүү. 
15. Ишкерлердин субьектилерин текшерүүлөрдү кыскартуу. 
16. Чакан жана орто бизнес субьектилерине экономикалык эркиндик. 

2. Биздин кадырман ардагерлерибизге жана пенсионерлерге кам көрүү. 

17. Адам укуктарынын сакталышына көңүл буруу. 
18. Айыл чарба багытындагы жерлерди суу менен камсыздоого көмөк көрсөтүү. 

13. Райондун транспорттук тутумун, жол кыймылынын коопсуздугун жакшыртуу. 

20. Айыл калкынын тиричилик шарттарын жакшыртуучу мыйзамдарды 
демилгелөө.

19. Райондун инфраструктурасын жакшыртууга көмөк көрсөтүү. 

Убактылуу иштебейт 

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Мадылбеков
Туратбек 

Мадылбеков

Туулган датасы:  4.11.1954 

МВД пенсионери

Социалдык саясат. Мамлекеттин эң негизги милдети – жарандарга кам көрүү. 
Жогорку Кеңеш социалдык стандарттар боюнча мыйзам кабыл алышы керек.  

Саламаттыкты сактоо. Саламаттыкты сактоону коммерциялаштыруу бул 
коронвирус пандемия учурунда  тез жана адекваттуу жооп кайтаруу 
мүмкүнчүлүгүнөн ажыратты. Дары-дармек менен камсыздоо жеке бизнестин 
ырайымына берилген, алар үчүн негизги кызыкчылыгы    пайда табуу. Врачтардын, 
мугалимдердин жана башка коомдук маанидеги кесиптердин өкүлдөрүнүн эмгек 
акылары чиновниктердин: депутаттардын, министрлердин эмгек акысы менен 
теӊелтүү. Өсүп келе жаткан муундун саламаттыгы өзгөчө маанилүү, мектептердин 
медициналык кабинеттерин калыбына келтирүү зарыл.

Билим берүү. Айылдык мектептерде окуучулардын билим деӊгээлин жогорулатуу, 
окуу процессинин техникалык жактан жабдылышын жакшыртуу маанилуу. 
Мугалимдерди жана дарыгерлерди социалдык турак-жай менен камсыз кылуу 
көйгөйлөрүн чечүү  абзел. Кыргызстанда атайын кесиптик билим берүү 
системасынын деградациясы байкалууда. Тилсиз улут болбойт, маданиятсыз 
мамлекет болбойт. Ал эми жарандар үчүн, өзгөчө улуттук азчылыктар үчүн 
мамлекеттик тили боюнча квалификациялуу мугалимдер  жана ыкмалар  
жеткиликсиз бойдон калууда.

Экономика. Өлкөнүн экономикасындагы кайра түзүүлөр КОМПЛЕКСтүү      болууга 
тийиш. Айыл чарба ишканаларын кооперациялоо   созсуз. Суу-энергетика 
тармагында кризистик кырдаал абдан ачык көрүнүп турат.

Ал эми Кыргызстанда айыл чарба рыногундагы кырдаалды пландаштыруу иш 
жүзүндө жок. Мунун баары бир региондун эмес, бүтүндөй өлкөнүн маселелери.   
Жаштарга жумуш  орундарды түзүүгө мезгил жетти.

Dura lex, sed lex (мыйзам катаал, бирок ал мыйзам). Мыйзамдар карама-
каршылыктарга толгон жана айрым беренелерди эркин чечмелөө мүмкүнчүлүгүн 
камтыйт. Комментарийлер – мыйзамдарды туура колдонуунун бир  эле жолу  болуп 
саналат. Мыйзамда көп эмес, бир гана чечмелөө бар.

«Элге бийлик берели»

ЛЕНИН К., 10
ТЕЛ.: 0555404178

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

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Джекшенов
Мирлан

Ратынбекович

Туулган датасы: 05.03.1986 

70 % дотацияда турат. Аларды төмөнкү ченемдик- укуктук актыларын 
демилгелөө менен дотациядан чыгарууга мүмкүн. Жергиликтүү жашоочулардын 
өнүгүүсүнө реалдуу шарттар түзүлөт:

3. Сугат сууга болгон муктаждыкты жоюу максатында каналдарды жана бсрлерди 
куруу үчүн жылына республикадан бөлүнгөн каржыны көбөйтүү;

7. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жана мамлекеттик жарандык жана 
муниципалдык мыйзамдарын жөнгө салуу;

8. Жаңы конуштарды электр энергиясы менен камсыз кылууда мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын милдеттерин так аныктоо;

9. Аймактардагы инфраструктураны жакшыртууга республикалык бюджеттин 
көңүлүн буруу;

6. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштеринин натыйжалуу 
механизмин иштеп чыгуу;

10. Жаштар саясатын ишке ашырууга мамлекеттин көңүлүн буруу.

2. Айыл чарба жерлерин натыйжалуу пайдалануу жана мамлекеттик фонддогу 
жерлерди карапайым дыйкандарга убактылуу берүүнү жеңилдетүү;

Программанын негизги максаты-аймактардын өнүгүүсүнө мамлекеттин көңүлүн 
буруу. Жарандардын бакубат жашоосуна ар тараптан шарт түзүү менен 
жакырчылыктан чыгуу.

5. Жерлерди трансформациялоодогу тоскоолдуктарды азайтуу;

1. Билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелерин каржылоону толук 
республикалык бюджетке өткөрүп берүү;

4. Дыйкан чарбаларды ирилештирүү жана жергиликтүү товар өндүрүүчүлөргө 
шарт түзүү максатында логистикалык борборлорду куруу, айыл жана мал чарба 
азыктарын кайра иштетүү ишканаларынын иштерин илгерилетүү;

Сокулук жана москва райондору мамлекетибиздин борборуна жакын жайгашса 
да айыл аймактарынын 

ЖАШТАР ЖАҢЫЛАНУУНУН БАШАТЫ

ЖАНЫ-ЖЕР АЙЫЛЫ, БОРБОР
ТЕЛ.: 0505000102

ПОЧТА: MIRLAN86@MAIL.RU

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Булекбаев 
Эркин

Касымович

Туулган датасы: 13.03.1961

«Кыргызстан Жашылдар Партиясы», төрага

1. Доонун эскириши нормасын коррупциялык аракеттерге карата гана эмес, бардык 
мамлекетке олуттуу финансылык зыян келтирген мамлекеттик кызматчылардын 
укукка каршы аракеттерине мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салууну 
кабыл алуу менен юридикалык практикадан алып салуу.

7.Жашыл технологияларды, калдыксыз өндүрүштү ишке киргизүү, экологиялык 
таза өндүрүштү жана продукцияны өнүктүрүү, таштандыны сорттоо жана кайра 
иштетүү.8.Өндүрүштү кайта жандандыруу, жарандардын толук иш менен камсыз 
болушу үчүн жумуш орундарын түзүү, алардын кирешесинин жана жашоо 
деңгээлинин туруктуу өсүшүн, жакшы жашоо издөө менен өлкөдөн аргасыз чыгып 
кеткен кыргызстандыктарды кайтарууга чараларды көрүү. Кыргыз Республикасы 
жашоо үчүн жагымдуу болууга тийиш.

Программамдын ар бир пункту жанга баткан маселелерди чечүүгө багытталган, 
атап айтканда:

4.БИЗДИН ӨЛКӨДӨГҮ АР БИР АДАМГА кесибине, жөндөмүнө жана тажрыйбасына 
ылайык татыктуу жумушту тандоодо, бардык түзүмдөр, ишкердиктер үчүн тең 
баштапкы мүмкүнчүлүктөрдү, СОЦИАЛДЫК АКЫЙКАТТУУЛУКТУ ОРНОТУУ 
менен гана жашоо жана ден соолук үчүн жагымдуу курчап турган чөйрөнү 
жетишұұгө мүмкүн 
5.ЖЕТКИЛИКТҮҮ ТУРАК ЖАЙ, БИЛИМ БЕРҮҮ, МЕДИЦИНАЛЫК КЫЗМАТ 
КӨРСӨТҮҮ, ТАТЫКТУУ ПЕНСИЯ.

2. Жогорку Соттун судьяларынын иштөөсүн белгилүү бир мөөнөт менен чектөө. Сот 
системасында кадрларды ротациялоону системалуу түрдө жүргүзүү. Ар жылы 
бардык деңгээлдеги кабыл алынган соттук чечимдерге алардын мыйзамдарга 
ылайык келүүсү боюнча, кадрдык чечимдерди кабыл алуу максатында системалуу 
тестирлөө жүргүзүү жана аларды коомчулукка жеткирүү. Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Сотунун акыйкатсыз соттук чечимдерин, мөөнөтү эскиргендигине 
карабастан кайрадан кароонун реалдуу иштей турган механизмин түзүү. 
3.Пандемия менен күчөгөн олуттуу каатчылыкка карабастан, дени сак жашоо 
образын пропагандалоого жана калыптандырууга багытталган программаларды 
реалдуу каржылоо. Адамдардын жалпы маданиятын калыбына келтирүү, 
адамзаттын чыныгы маданий баалуулуктарын жалгоо, бала бакчадан тартып 
мектептерде, ЖОЖдордо, мамлекеттик мекемелерде жана бардык бийлик 
органдарында экологиялык тарбиялоо жана билим берүү.

Ар бир кыргызстандык медициналык кызмат көрсөтүүнүн кепилденген социалдык 
пакетке, жеткиликтүү баалар боюнча турак жай алуу мүмкүнчүлүгүнө, калктын аз 
камсыз болгон катмарына билим алуу үчүн гранттарга, окуу китептерине 
жеткиликтүү бааларга, пенсияны, мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин 
эмгек акысын этаптуу көбөйтүүгө ээ болууга тийиш.
6.Айылдарды жана поселкаларды урбанизациялоо үчүн шарттарды түзүү, б.а. ар 
бир үйдө ысык суу, жылытуу, электр жана газ, өнүккөн инфраструктура.

Мен эл менен болуп келгем, боло берем!

БИШКЕК Ш., ЧУЙ 162-46,  БЕЛОВОДСКОЕ А., ФРУНЗЕ 183
ТЕЛ.: +996 312 312 100

ПОЧТА: BULEKBAEVERKIN@GMAIL.COM

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Ханджеза
Карим 

Лемзарович

Туулган датасы: 22.08.1982 

“Кыргызстандын дунгандар ассоциациясы” коомдук бирикмесинин Башкармалыгынын төрагасы

Мени мамлекеттик жогорку кызматка талапкер катары көргөн райондун 
коомчулугуна ыраазымын, анткени менин студенттик кезимден тарта бүт өмүрүм 
коомдук иштер менен тынымсыз байланышта, элдин мүдөөсүн өз көзүм менен 
көргөм, билем. Ушул жылдар бою менин карманган принцибим –  көйгөйлөр 
тууралуу айтуу эмес, аларды чечүү! 

Мен сиздерге өзүмдүн турмуштук жана кесиптик тажрыйбамдын, ошондой эле 
айылдык кеңештин төрагасынын орун басары, “Кыргызстандын дунгандар 
ассоциациясы” коомдук бирикмесинин Башкармалыгын төрагасы болуп иштеп 
жүргөндө райондун тургундары тарабынан айтылган көйгөйлөр, сунуштардын 
негизинде түзүлгөн шайлоо программам менен кайрылам.  

Депутат болуп туруп, мен төмөнкүлөрдү ишке ашырам:   
· региондорду туруктуу өнүктүрүүгө багытталган долбоордук иш-аракеттерге 
көмөктөшүү;
· региондордо чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн чет элдик жана ата 
мекендик инвесторлорду тартуу;
· жаңы жумуш орундарын түзүү, өзгөчө айыл жергесиндеги жаштар үчүн;
· бала бакчаларды жана мектептерди куруу, жакшыртуу боюнча программаларды 
колдоо;
· саламаттык сактоо мекемелеринин материалдык-техникалык базасын 
жакшыртуу;
· гранттык субсидиялар системасы аркылуу билим берүү долбоорлорун тартууга 
көмөк көрсөтүү.
Өлкөнүн келечеги тууралуу идеяларыбыз, пландарыбыз бир.  
Биз эң маанилүү нерседе бирбиз: биз өлкөбүзгө өркүндөп өсүүнү каалайбыз.
Жакшы келечекке бирге гана жетебиз!   

Мыкты келечекке бирге!

АЛЕКСАНДРОВКА А., ФРУНЗЕ КӨЧ. 154
      ТЕЛ.: +996 708 665 334

      ПОЧТА: KARIM_999999@MAIL.RU

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Джабаева 
Ринат

Шаршенбекович 

Туулган датасы: 23.09.1987 

“AkИpress” маалыматтык агенттигинде  Өнүктүрүү боюнча директор

2. Москва жана Сокулук райондорун үзгүлтүксүз электр энергиясы менен 
камсыздоо үчүн кичи ГЭСтерди курууну жана Ак-Суу капчыгайынын этегинде 
шамал менен иштөөчү генераторлорду орнотууну демилгелөө

3. Москва жана Сокулук районунун аймагында  2022-жылдын аягына чейин 300 иш 
ордун, 2025-жыюлдын аягына чейин 2000 иш ордун түзүү

7. Москва жана Сокулук райондорундагы көчө жарыктандыруучу каражаттарды күн 
батареясынан кубатталган жарыктандыргычтар менен алмаштыруу  

1. Москва жана Сокулук райондорундагы сугат суулардын тартыштыгы көйгөйүн  
жасалма мөңгүлөрдү жайылтуу аркылуу чечүү 

Москва жана Сокулук райондору мүмкүнчүлүгү кенен, уникалдуу аймактар. Бул 
жерге тийиштүү инфраструктураны түзүү менен ар бир жашоочуга бейпил 
жашоону, татыктуу билим алууну, жемиштүү эмгектенүүнү жана анын үзүрүн 
көрүүнү, ден-соолугун калыбына келтирип, инсандык өнүгүүнү камсыздоого 
мүмкүн. Аталган райондордун эң артыкчылыктуу белгилери – борборго жакын 
жайгашкандыгы жана кайталангыс табияты. Сунушталган программа 7 пункттан 
турат жана 4 жыл аралыгында ишке ашырууга болот. Бул п7рограмманы турмушка 
ашыруу менен Москва жана Сокулук райондорунун мындан ары экономикалык 
өнүгүүсүнө жол ачылып, анын жашоочуларынын жашоо деңгээлин жана 
кирешелерин жогорулатууга мүмкүнчүлүктөрдү берет.

5. Москва жана Сокулук райондорунда 2022 -жылга чейин жогорку окуу жайлардын 
филиалдарын ачууну жана программалоо боюнча 2 мектептин ачылышын 
демилгелөө  

6. Ачык асман алдындагы музей уюштуруу, концерттик аянтты жана тоо-лыжа 
базасын куруу аркылуу Москва районунун аймагына туристтерди тартуу 

4. Ак-Суу капчыгайынын базасында Улуттук жаратылыш паркын уюштуруу 

Өлкөнү өнүктүрүү убагы! 

ФРУНЗЕ 108, БЕЛОВОДСК АЙЫЛЫ
ТЕЛ.: + 996 (554) 986 981

ПОЧТА: rav-kg@yandex.com

Нажиев
Мирбек

Дуйшенбекович

Туулган датасы: 29.03.1985 

Жеке ишкер

1. Айылдьн жашоочуларынын турмуш деңгелин жогорлатуу.

10. Тике чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жолу менен чакан жана орто 
бизнести өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү.

7. "Жеткиликтуу туракжай" программасын чечүү үчүн айыл жергесинде көп кабаттуу 
үйлөрду өнүктүрүү.

4. Спорт-залдарын, стадиондорду куруу аркьлуу спортту өнуктүрүүдө жаштардьн 
демилгелерин колдоо.

6. Пенсияларды, жөлөк пулдарды көбөйтүү жолу менен пенснонерлердин, жакыр 
жана аз камсыз болгон үй-булөлөрдүн турмушун жакшыртуу.

2. Чакан жана орто бизнести, айыл чарбаны жана өсүмдүк өстүрүү учүн жарандарга 
жеткиликтүү, төмөн пайыздык насыя берүү.

9. Жергиликтуу жолдорду курууга жана оңдоого инвестициялардытартуу.

5. Жаш кадрларды колдоо, аларды арзан турак-жай менен камсыз кылуу, турак-жай 
курууга жер участокторун берүү.

3. Тоолуу райондун жашоочуларын ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу.

8. Экономиканын афардыксекторуна инвестиция тартуу, ирригациялык 
системалардыжакшыртуу.

Аз суйлеп - кеп иштее!

ЧУЙ ОБЛ., МОСКВА Р-У, БЕЛОВОДСКИЙ А., ЛЕНИНА К., Н/ЖОКТЕЛ.: 
тел.: +996-552-50-50-25

ПОЧТА: MIRBEK_85@MAIL.RU

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

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

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

ТЕЛ: 0554152224ТЕЛ: 0507575205ТЕЛ: 0755 433 343



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 МОСКОВСКОМУ ОКРУГУ №23 

Енгалычев
Евгений

Равильевич

Дата рождения: 27.11.1984 

Место работы и занимаемая должность: 
ЦИК КР системный администратор

2. Социальное обслуживание населения

3. Образование и трудоустройство

1. Энергетическая безопасность КР
- повышение энергетической безопасности Республики путем 
правильного распределения энергетических ресурсов, а так же 
увеличение его потенциала.

- Повышение средней заработной платы учителей и врачей;

- внедрение в школьную программу дополнительных предметов таких как 
шахматы и финансовая грамотность

- Разработать и принять государственную целевую программу «Чистая 
вода Кыргызстана, обеспечить всех граждан страны качественной 
питьевой водой;
- максимально увеличить количество зеленых насаждений в городах и 
селах.

-  Обеспечение граждан проживающих в  отдаленных селах 
высокоскоростным интернетом
- Газификация сёл
6. Спорт и физическая культура
- Пропаганда активного и здорового образа жизни;
- Организация общедоступных спортивных мероприятий по различным 
видам спорта;

Реализация государственной программы  главная «Мой дом 2021-2026»
цель программы   — обеспечить тех, у кого нет жилья

- Развитие детского спорта;

4. Экология и здоровье

- повышение привлекательности профессии учителя за счет 
предоставления мер государственной поддержки (депозит молодого 
учителя, сельский учитель)

5. Развитие сел – Развитие Республики

7. Мой дом – моя крепость

- Строительство детских дошкольных учреждений;

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

За честные выборы!

Зикиров
Жусупбек

Камчыбекович 

Дата рождения: 24.09.1969  

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает   

28 ноября 2021 года состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. По Вашей просьбе я принял решение баллотироваться на этих 
выборах, поскольку я готов разделить ответственность за наше с вами общее 
благополучие: обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их 
решения и предъявлять вам, дорогие односельчане, результаты своего труда.

Принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь 
жителей Московского и Сокулукского района, лучше и благополучнее. 

 Приоритетные направления деятельности:

Моя цель — стабильное и уверенное будущее каждого нашего жителя Московского 
избирательного округа.

Помогать избирателям Московского и Сокулукского избирательного округа Чуйской 
области, отстаивать свои права и законные интересы согласно Законодательства 
Кыргызской Республики. 

Усовершенствовать установлению доверительных отношений между гражданами 
и представителями власти, согласно требованию и законы принятыми 
Законодательными органами.  

Эффективно сотрудничать с юридическими и физическими лицами работать на 
благо избирателям Московского и Сокулукского района Чуйской области 
Кыргызской Республики.

Предлагаю вашему вниманию предвыборную программу «Действовать вместе», 
излагающую конкретные шаги, которые будут предприняты мной в случае, если вы 
доверите мне свои голоса и права представлять ваши интересы в Жогорку Кенеше 
Кыргызской Республики. Моя программа рассчитана на то, чтобы каждый житель 
Московского и Сокулукского района Чуйской области был верен свои законные 
права и интересы в повседневной жизни будет защищено.

Я иду на выборы, чтобы:

Создавать условия, при которых забота о селах станет выгодной для инвесторов 
бизнесменов.
Обновление и использование спортивной базы школ всеми жителями Московского 
района.
Содействие открытию медицинских учреждений и аптек с лекарствами по 
социально доступным ценам.

Стимулирование процесса капитального ремонта дорог всех дорог округа, 
улучшение их качества.

Тщательно пересмотреть отношение к решению наболевших проблем отдаленных 
приграничных сел Москоского и Сокулукского района Чуйской области.

Добиться асфальтирования дорог ко всем селам Чуйской области.
Асфальтирование участка автомобильной дороги Московского и Сокулукского 
района в том числе Джаны-Пахта и Ак-Кашат, Беловодск.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

" Будущее создадим вместе!”

Мырзыканов
Раад

Бакашевич

Дата рождения: 25.10.1966  

Место работы и занимаемая должность: 
Пенсионер МВД

Считаю первостепенно важным повышение престижа профессии учителя путем 
материального и морального стимулирования, совершенствования материально-
технической базы учреждений образования, поднятием порога проходного балла 
для поступления в педагогические учебные заведения.
Необходимо создавать условия и привлекать к реализации местных инициатив для 
развития малого и среднего бизнеса в наших районах иностранных и 
отечественных инвесторов. Я буду поддерживать развитие программ по поддержке 
семейного благополучия: совершенствование вопросов жилищной политики путем 
предоставления доступных кредитов, развитие ипотеки и индивидуального 
домостроения. Крепкие и счастливые семьи — главная сила и опора нашего 
общества.
Добиться совершенствования материально-технической базы учреждений 
здравоохранения — первостепенная задача, требующая пристального внимания. 
Имея большой стаж и опыт работы в органах МВД, буду содействовать 
продвижению решений проблемных вопросов касательно органов внутренних дел.
Будущее государства зависит от того, насколько быстро включится молодежь в 
основные процессы жизнедеятельности. Очень важно содействовать закреплению 
молодых специалистов на первом рабочем месте через создание условий для 
совершенствования профессиональной деятельности, карьерного роста, 
доступности жилья и отдыха.
Спорт в нашей жизни должен стать массовым. Я буду отстаивать интересы 
избирателей при составлении всех программ, направленных на развитие 
спортивной инфраструктуры. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение 
детей в занятия спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения — 
реальная необходимость настоящего времени.
Наша действительность ставит перед нами необходимость развития новых 
подходов к организации занятости и самозанятости населения. Я буду 
способствовать продвижению проектной деятельности в целях устойчивого 
развития сел, входящих в округ.
Уважаемые избиратели! У нас общие представления о будущем страны, общие 
планы. Мы едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране, и мы ее 
любим. И все хорошие дела мы должны делать по зову сердца!

Серьезные проблемы для наших районов — благоустройство территорий и дорог, 
вопросы водоснабжения и качества воды. В связи с этим буду содействовать 
решению вопросов данных проблем,  способствовать увеличению 
финансирования, направленного на ремонт дорожного покрытия не только на 
улицах райцентров, но и в отдаленных населенных пунктах. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Работая вместе, сделаем нашу жизнь лучше!

С. БЕЛОВОДСКОЕ, УЛ. ФРУНЗЕ 325
ТЕЛ.: 0555 211 012, 0701 211 001

MYRZAKANOVRAAT@GMAIL.COM

Иманкулов  
Талай

Маданбекович

Дата рождения: 16.11.1967  

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает   

 — воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильём молодые 
семьи;— создать реально независимую судебную систему; — осуществить 
срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный контроль 
над ценами на товары первой необходимости; — пересмотреть законы, 
ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие растаскивать 
природные ресурсы страны; — увеличить финансирование науки, обеспечить 
учёных достойной заработной платой и всем необходимым для исследовательской 
деятельности; — восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного 
среднего и высшего образования обеспечить работников образования достойной 
заработной платой, защитить их честь и достоинство законодательной базой 
Кыргызской Республики;— обеспечить общедоступность и высокое качество 
здравоохранения, а также обеспечить работников медицины соответствующей 
заработной платой, и защищать их честь и достоинство законодательной базой 
Кыргызской Республики;— энергично развивать наукоёмкое производство; — 
обеспечить продовольственную и экологическую безопасность страны, 
поддержать крупные коллективные хозяйства по производству и переработке 
сельхозпродукции; — ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить 
от уплаты налогов граждан с низкими доходами;
 — создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;
— принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности; 

— обеспечить территориальную целостность Кыргызской Республики и защиту 
соотечественников за рубежом;
Всего этого можно добиться упорным трудом. Я призываю всех трудящихся встать 
в ряды творцов и созидателей будущего Кыргызстана.

Целью выдвижения своей кандидатуры в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики стало стремительное увеличение пропасти между богатыми и 
бедными, между новоявленными толстосумами и большинством народа. Тысячи 
детей занимаются бродяжничеством работают на полях и не посещают школу. 
Обостряются противоречия между регионами, между городами и деревнями. 
Сегодня настало то время, когда на руководящие должности всех уровней 
необходимо назначать не по знакомству или родству, а тех граждан, кто наиболее 
активен, опытен, образован, грамотен и подготовлен. Для достижения этой цели 
необходимо привлекать профсоюзы, рабочие, крестьянские, женские, 
ветеранские, молодёжные и иные общественные организации. Всех тех, кто 
проявляет заботу о Нашем народе. Возрождать и развивать депутатов местных 
кенешей; советы трудовых коллективов; комитеты самоуправления, 
самоорганизации и самозащиты.            Первоочередными мерами по реализации 
стратегических целей, считаю необходимым: — реформа государственной 
структуры, недопущение дублирующих органов; — четкое исполнение 
действующих законов, нормативно-правовых актов независимо от занимаемой 
должности, то есть закон должен быть единым для всех;

— укрепить обороноспособность страны, расширить социальные гарантии 
военнослужащим и работникам правоохранительных органов;

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Ибраимова
Атыркүл

Сыйдалиевна

Дата рождения: 27.07.1962 

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает 

5. Строительство и развития новых предприятий, помощь частным 
предпринимателям. 

8. Решение вопроса об адресной социальной помощи. 

10. Оказать содействие в строительстве автостоянок и недорогих, но добротных 
гаражей. 

15. Сокращение проверок предпринимателей

17. Акцент на права человека

14. Качественное улучшение жилищно-коммунальных услуг, контроль за 
предоставляющими услуги организациями ЖКХ и экономически обоснованная 
социально направленная тарифная политика

12. Реабилитационный центр с ночлегом и питанием для людей без определённого 
места жительства и работы. 

6. Развитие в своем округе туризма, спорта и решать вопросы финансирования 
спортивной и клубной работы. 
7. Помощь и поддержка в финансирование учебных заведений, организация 
условий для культурного досуга, учёбы, спорта. 

9. Благоустройство района оказание содействие в строительстве спортивных 
школ, стадионов, детских садов, яслей, детских и спортивных площадок, дорог и 
освещения улиц и дворов, озеленения улиц, открытия Аллеи Славы. 

11. Улучшение услуг и материальной базы, финансовая поддержка 
здравоохранения. 

13. Усовершенствование транспортной системы района, безопасности дорожного 
движения. 

16. Экономическая свобода субьектам малого и среднего бизнеса

18 .  Ок азание  с одействие  в  улучшении  водоснабжением земель 
сельскохозяйственного значения
19. Оказание содействие в улучшении инфраструктуры района
20. Инициировать законы улучшающие условия быта сельского населения.

2. Забота о наших дорогих и уважаемых ветеранах и пенсионерах. 
1. Нравственно-патриотическое воспитание молодёжи. 

3. Решить проблемы трудоустройства молодых специалистов. 
4. Создание новых рабочих мест для жителей своего округа. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Мадылбеков
Туратбек 

Мадылбеков

Дата рождения: 4.11.1954  

Место работы и занимаемая должность: 
Пенсионер МВД 

Экономика.  Преобразования в экономике страны должны носить КОМПЛЕКСНЫЙ 
характер.  Неизбежно кооперирование,  укрупнение хозяйствующих 
агропредприятий. Очень наглядно кризисная ситуация проявляется в водно-
энергетической сфере. А в Кыргызстане практически отсутствует планирование, 
или хотя бы прогнозирование ситуации на рынке сельхозпродукции. Все это – 
вопросы не одного региона, а всей страны, и решать их должны парламентарии с 
правительством при самом активном участии самих аграриев.    

Образование. В школах в сельской местности, где важно поднять уровень 
образования учащихся и улучшить техническое оснащение учебного процесса. Мы 
должны добиваться решения проблем с предоставлением социального жилья для 
педагогов, врачей. В Кыргызстане наблюдается деградация системы специального 
профессионального образования. Без языка нет нации, без культуры нет 
государства. А государственный язык, из-за нехватки квалифицированных 
преподавателей и методик, остаётся пока недосягаемым для   граждан, особенно 
для национальных меньшинств.                 

Социальная политика. Самая главная задача государства – забота о своих 
гражданах. Жогорку Кенеш должен принять закон о социальных стандартах. 

Dura lex, sed lex (закон суров, но это закон). Законодательство, изобилует 
противоречиями и содержит возможность вольной трактовки отдельных статей. 
Комментарии – это своего рода методика использования законов, которая и 
позволит избежать ошибок правосудия.  Закон имеет только одну трактовку, а не 
множество. 

Здравоохранение. Коммерциализация здравоохранения лишила эту важнейшую 
сферу возможности оперативно и адекватно реагировать на возникающие угрозы. 
Лекарственное обеспечение отдано на откуп частному бизнесу, для которого 
естественен главный интерес – прибыль.   Ставки заработной платы врачей, 
учителей и представителей других социально значимых профессий с заработной 
платой чиновников: парламентариями, министрами. Особенно важно здоровье 
подрастающего поколения, необходимо восстановить школьные медкабинеты. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

«Вернем власть народу»

УЛ.ЛЕНИНА Д. 10
ТЕЛ.: 0555404178

Джекшенов
Мирлан

Ратынбекович

Дата рождения: 05.03.1986  

Место работы и занимаемая должность: 
экс-глава айыл окмоту

Основная цель программы - привлечь внимание государства к региональному 
развитию. Снижение уровня бедности путем создания всех условий для 
благополучия граждан. 

Предлагаю реальные пути выхода из дотации. 

Для этого требуется внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты, 
что создаёт реальные условия для развития местного сообщества:

1.  Передача полного финансирования учреждений образования и 
здравоохранения в полный республиканский бюджет.

2. Эффективное использование с/х земель и упрощение процедуры временного 
выделения государственных земель рядовым фермерам.

3. Увеличение ежегодных бюджетных ассигнований на строительство каналов и 
рбм для удовлетворения потребностей в оросительной воде.

5. Упрощение процедур трансформации земель с/х назначения в категорию «земли 
населенных пунктов».

6.  Разработка эффективного механизма работы органов местного 
самоуправления.

Хотя сокулукский и московский районы расположены недалеко от столицы, 70% 
айыл окмоту находятся на дотации. 

7. Регулирование государственного, гражданского и муниципального 
законодательства о государственных закупках.

8. Четкое определение ответственности государственных и муниципальных 
органов по электроснабжению новых населенных пунктов.

4. Содействие в строительстве логистических центров, развитие с/х и 
животноводческих предприятий с целью консолидации хозяйств и создания 
условий для местных производителей.

9.  Обращение внимания республиканского бюджета на улучшение 
инфраструктуры в регионах.

10. Внимание государства к реализации 

Молодежной политики.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

“Молодежь – начало обновлений!”

С. ЖАНЫ-ЖЕР ЦЕНТР
ТЕЛ.: 0505000102

ПОЧТА: MIRLAN86@MAIL.RU

Булекбаев 
Эркин

Касымович

Дата рождения: 13.03.1961 

Место работы и занимаемая должность: 
Партия Зеленых Кыргызстана, председатель

6. Урбанизации сел и поселков: т.е. в каждом доме горячая вода, отопление, 
электричество и газ, развитая инфраструктура.  
7. Внедрение зеленых технологий, безотходных производств, развитие 
экологически чистых производств и продукции, сортировка и переработка мусора.

5.ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ДОСТОЙНЫЕ 
ПЕНСИИ. Каждый кыргызстанец должен иметь гарантированный социальный 
пакет медицинских услуг, возможность приобретения жилья по доступным ценам, 
гранты для получения образования малоимущими слоями населения, доступные 
цены на учебники, поэтапное увеличение пенсий, заработной платы учителей, 
медицинских работников. 

8.Возрождение производств, создание рабочих мест для полной занятости 
граждан, постоянного роста их доходов и уровня жизни.

Каждый пункт моей программы направлен на решение наболевших вопросов, а 
именно: 
1.Исключить из юридической практики норму исковой давности не только по 
отношению к коррупционным действиям, но и всем противоправным действиям 
госслужащих нанесших серьезный финансовый ущерб государству с принятием 
запрета пожизненно занимать государственные должности.
2.Ограничить определенным сроком функционирования судей Верховного Суда. 
Системное проведение ротации кадров в судебной системе. Ежегодно, системно 
проводить тестирование принимаемых судебных решений на всех уровнях на 
предмет их соответствия законодательству с целью принятия кадровых решений и 
доводить их до сведения общественности. 
3. Реальное финансирование программ, направленных на пропаганду и 
формирование здорового образа жизни, несмотря на серьезный кризис, 
усугубленный пандемией. Возрождение общей культуры людей, экологическое 
воспитание и образование, начиная с детского сада, в школах, ВУЗах, 
госучреждениях и всех органах власти. 
4.Создание благоприятной для жизни и здоровья окружающей среды невозможно 
без СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, равных стартовых возможностей для всех 
в образовании, предпринимательстве, выборе достойной работы в соответствии с 
профессией, способностями и опытом КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ В НАШЕЙ СТРАНЕ. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Я был и буду с народом!

Г.БИШКЕК, ПР.ЧУЙ 162-46,  С.БЕЛОВОДСКОЕ, УЛ.ФРУНЗЕ 183
ТЕЛ.: +996 312 312 100

ПОЧТА: BULEKBAEVERKIN@GMAIL.COM

Ханджеза
Карим 

Лемзарович

Дата рождения: 22.08.1982  

Место работы и занимаемая должность: 
Председатель Правления ОО «Ассоциация дунган Кыргызстана»

Сегодня я обращаюсь к Вам со своей предвыборной программой, в основу которой 
лег мой жизненный и профессиональный опыт, а также проблемы и предложения, 
озвученные жителями округа во время моей работы заместителем торага 
аыйльного кенеша, председателем Правления ОО «Ассоциация дунган 
Кыргызстана» и конечно же во время встреч.

привлекать иностранных и отечественных инвесторов для развития малого и 
среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, в особенности для молодежи в 
сельской местности;

У нас общие представления о будущем страны, общие планы. Мы едины в самом 
главном: мы хотим счастья нашей стране. Только вместе мы добьёмся лучшего 
будущего!

оказывать содействие в привлечении образовательных проектов через систему 
субсидий грантов. 

 Я благодарен общественности округа, которые видят во мне кандидата на высокую 
государственную должность, ведь вся моя жизнь, начиная со студенческой скамьи, 
непрерывно связана именно с общественной работой и чаяния народа я знаю не 
понаслышке. Все эти годы я руководствовался принципом не говорить о 
проблемах, а решать их! 

совершенствовать материально-технические базы учреждений здравоохранения;  

продвигать проектную деятельность, нацеленную на устойчивое развитие 
регионов;

поддерживать программы по строительству, благоустройству детских садов и школ;

Будучи депутатом, намереваюсь:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ВМЕСТЕ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ!

С. АЛЕКСАНДРОВКА, УЛ. УЛ. ФРУНЗЕ 154
      ТЕЛ.: +996 708 665 334

      ПОЧТА: KARIM_999999@MAIL.RU

Джабаева 
Ринат

Шаршенбекович 

Дата рождения: 23.09.1987  

Место работы и занимаемая должность: 
Информационное агентство «АКИpress» - директор по развитию

1. Решение проблем нехватки поливной воды в Московском и Сокулукском районах 
с помощью создания искусственных ледников

3. Создание до конца 2022 года до 300 рабочих мест и до конца 2025 года до 2000 
рабочих мест на территории  Московского и Сокулукского районов

4. Создание на базе Ак-Сууйсского ущелья национального природного парка

5. Открытие филиалов университетов и запуск двух школ по программированию в 
Московском и Сокулукском районах до конца 2022 года

6. Привлечение туристов на территорию Московского района через создание 
археологического музея под открытым небом, запуска концертной площадки и 
строительства горнолыжной базы

2. Обеспечение электроэнергией Московского и Сокулукского районов с помощью 
строительства малых ГЭС и установки ветряных генераторов у входа в Ак-
Сууйсское ущелье

Московский район является уникальным местом, где при создании 
соответствующей инфраструктуры, любой житель может спокойно жить, учиться, 
работать, отдыхать и развиваться. Преимуществами района является близость к 
столице и уникальная природа. Данная предвыборная программа, состоящая из 7 
пунктов – является программой минимум, которая будет реализована в течение 4 
лет.  Реализация данной программы послужит дальнейшему социально-
экономическому развитию Московского и части Сокулукского района, что позволит 
улучшить жизнь простых жителей и повысить уровень их доходов. 

7. Перевод всего уличного освещения Московского и Сокулукского районов на 
уличные фонари с солнечными батареями.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Время развивать страну!

С. БЕЛОВОДСКОЕ, ФРУНЗЕ 108
ТЕЛ.: +996 (554) 986 981 

ПОЧТА: RAV-KG@YANDEX.COM

Нажиев
Мирбек

Дуйшенбекович

Дата рождения: 29.03.1985  

Место работы и занимаемая должность: 
Частный предприниматель 

8. Привлечение инвестиций в сельскохозяйственный сектор экономики, улучшение 
ирригационных систем.

5. Поддержка молодых кадров, обеспечение их доступным жильем, выделения 
земельных участков под строительство жилья.

7. Развитие строительства многоэтажных домов в сельской местности для 
решения программы “доступное жилье”

9. Привлечение инвестиций для строительства и ремонт дорог местного значения.

3. Обеспечение чистой питьевой водой жителей горных районов.

1. Улучшение уровня жизни жителей сельской местности.

2. Обеспечение граждан доступными беззалоговыми низкопроцентыми кредитами 
на развитие малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и растеневодства.

4. Поддержка молодежных инициатив в развитии спорта путем строительства 
спортзалов, стадионов.

6. Улучшение жизни пенсионеров, малоимущих и малообеспеченных семей путем 
повышения пенсий, пособий.

10. Содействие в развитии малого и среднего бизнеса путем привлечений прямых 
иностранных инвестиций

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Меньше слов - больше дела!

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКОВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БЕЛОВОДСКОЕ
ТЕЛ.: +996-552-50-50-25

ПОЧТА: MIRBEK_85@MAIL.RU

ВЫБИРАЯ ДОСТОЙНЫХ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ!

ТЕЛ: +996 9900555005

ПРИМЕЧАНИЕ: на основании личного заявления 
отмененна регистрация кандидата №6 

ТЕЛ: 0554152224ТЕЛ: 0507575205ТЕЛ: 0755 433 343


