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№ 25 АЛАМYДYН ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

ЭСКЕРТЩЩ: №9 талапкер ёз арызынын 
негизинде каттосу жокко чыгарылган.

Чынтемиров 
Бердибек

Айбекович

Туулган датасы:  30.10.1962

Убактылуу иштебейт  

ТӨМӨНКҮ АЛА-АРЧА АЙЫЛЫ КИРГИЗСКАЯ КӨЧӨСҮ 171 А
ТЕЛ.:  0501 157 888

ПОЧТА: CHYNTEMIROV2018@GMAIL.COM

6. Айыл жерлеринде туризмди өнүктүрүү үчүн Жайыт комитети жерлерди ижарага 
берүүсүн 5 жылга эмес, 30-40 жылга берүүсүн шарттоо;

Программанын негизги максаты – аймактардын өнүгүүсүнө мамлекеттин көңүлүн 
буруу, жарандардын бакубат жашоосуна ар тараптан шарт түзүү менен 
жакырчылыктан чыгуу. 

Шайлоо астындагы программам иш жүзүндө калктын турмушун бардык жагынан 
камтыйт. Негизги максатым – аймактардын өнүгүүсүнө тоскоолдук жараткан 
мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү жана жаңы мыйзамдарды кабыл 
алуу; Аламүдүн районундагы сугат каналдарын реконструкциялоо, дыйкандарга 
ар тараптан колдоо көрсөтүү, үрөн көйгөйүн чечүү, Мамлекеттик фонддогу айыл 
чарба жерлерин жашоочуларга максаттуу берүүнү жеңилдетүү ж.б.

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

1. Аймактардагы инфраструктураны жакшыртууга республикалык бюджеттин 
көңүлүн буруу;

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

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

4. Айыл жерлерине МТС түзүү;

5. Учурдун көйгөйү болгон электр муктаждыктарын болтурбоо үчүн, аймактарга 
чакан ГЭСтерди куруу зарыл;

8. Жерлерди трансформациялоодогу тоскоолдуктарды азайтуу;

9. Жаштар саясатын ишке ашырууга мамлекеттин көңүлүн буруу;

Бийлик эмес, эл маанилүү!

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!

Абдувалиев 
Зарылбек 
Рубенович

Туулган датасы: 23.09.1983 

ТЕЛ.: 0771178872

1. Салыктардын жана социалдык фондго чегерүүлөрдүн кескин кыскарышы
Бул кадам дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөттү. 
Атап айтканда, Дубайда (БАЭ) бул кадам, бизнести каттоонун жеңилдиги менен 
коштолуп, тышкы жана ички инвестициялардын агымын тездетүүгө алып келди. 
Учурда КНСтин жана социалдык фондго чегерүүлөрдүн ставкасы Кыргызстандын 
чакан жана орто бизнеси үчүн негизги тоскоолдуктардын бири болуп саналат. 
Ошол эле учурда, 2019 -жыы Соцфонддун жылдык чыгымы 54 миллиард сомго 
жакын болду. Биздин мамлекет ошол эле  Кумтөр долбоорунан түшкөн 
кирешелерди колдонуу менен социалдык фондго чегерүүлөрдүн ставкаларын 
төмөндөтүү үчүн реформаларды камсыздандыруу боюнча жылдык резервди түзө 
алмак. 

Жогорку билим берүү жаатында биздин Өкмөт Грузиянын тажрыйбасын колдоно 
алат, мында мамлекеттик каржылоо университеттерге түздөн -түз эмес, 
студенттерге түздөн -түз, ал окууга өткөн университетте окуу баасынын негизинде 
же  мамлекеттик бюджеттеги акчанын жеткиликтүүлүгүнүн негизинде берилет. Бул 
кадам биздин өлкөдөгү мамлекеттик университеттердин ортосундагы 
атаандаштыкты күчөтүү менен бирге билим берүүнүн сапатын жакшыртмак. 
Мисалы, 2019-жылга карата Гурзия БУУнун билим деңгээлинин индекси боюнча 
өлкөлөрдүн рейтингинде,  Япония, Сингапур жана Франциядан да жогору, 26-
орунда турган,  (https://gtmarket.ru/ratings/education-index). Ал эми Кыргызстан бул 
рейтингде 70 -орунду ээлейт.

2019 -жылдын аягына карата Аламүдүн районунда 36 орто мектеп бар. Бул 
мектептерде билим берүүнүн сапаты абдан айырмаланып турат. Эгерде биз 
ЖРТнын орточо упайын алсак, анда райондогу жеке менчик мектептерде ал 163 
баллга жетиши мүмкүн, ал эми кээ бир мамлекеттик мектептерде 87 баллга чейин 
төмөндөйт. ЖКнын мүчөсү катары, ЖРТ көрсөткүчү жогору болгон мектептердин 
тажрыйбасын райондун ар бир мектебине таратуу долбоорун көтөрүп чыгам. 
Мисалы, жалпы билим берүүчү мектептердин тажрыйбасын колдонуу менен 
(мисалы, Бишкектеги №61 мектеп-лицейи же Кара-Балтадагы №6 мектеп-
гимназиясы), биз республиканын 40 районунда ушундай мамлекеттик мектептерди 
уюштура алабыз. Мен  болгон көйгөйлөрдү чечүү үчүн өз убагында чараларды 
көрүү  максатында ЖРТ көрсөткүчү төмөн болгон мектептерди көзөмөлдөө боюнча 
абдан көңүл бурам.

Мындай реформалардын мисалы 2006-2008-жылдары Грузияда болгон. Ошентип 
киреше салыгынын жана социалдык фондго чегерүүлөрдүн бириккен ставкасы 
ушул жылдары болжол менен 40% дан 20% га чейин төмөндөдү. Ошол эле учурда 
өлкөнүн бюджетине чегерүүлөр  ишкердүүлүктүн өсүшүнө байланыштуу көбөйдү.       
2. Билим берүүнүн сапаты

Бегалиев 
Болот 

Касымбекович    

Туулган датасы: 30.06.1961  

1 Жогорку Кеңештин депутаттарынын жергиликтүү кеңештер менен өз ара 
пайдалуу кызматташтыгы жөнгө салынсын!

2 Балдарды алардын ден соолугуна жана психикасына терс маалымат таасиринен 
сактагыла!

3 Саясат, жөнгө салуу жана көзөмөлдөө функцияларын мамлекетке тапшырыңыз! 
Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциптерин этап-этап менен киргизүү аркылуу 
мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү оптималдаштыруу;

Калкка көрсөтүлүүчү бардык мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү жана 
автоматташтырууга толук өтүү.

5 Экономиканы енуктуруу — экологияны жакшыртуу!

4 Инсандын, анын уй-булесунун жана турмуштун башка чейресунун укуктарынын 
жана максималдуу тур-муштук активдуулугунун сакталышын камсыз кылгыла!

8 Калктын аярлуу катмары үчүн татыктуу жашоо камсыз кылынсын!

10 Борбор шаар менен Аламудун районунун ортосундагы енугуунун чек аралары 
жоюлсун

9 Мамлекеттик жана/же менчик мектептерде окуу акысынын мамлекеттик 
кепилдиги катары балдар үчүн билим берүү ваучерин киргизгиле!

6 Компетентсиз, этикага туура келбеген кызматкерлердин мамлекеттик кызматта 
иштешине жол бербегиле!

7 Мамлекеттик жана/же жеке клиникаларда дарылануу үчүн төлөмдүн 
мамлекеттик кепилдиги катары медициналык ваучерди киргизиңиз!

ТЕЛ.: 0772572038

Дунканаев
Айбек

Медетбекович

Туулган датасы:  29.12.1989

«Газпром Кыргызстан» ЖЧК, Протокол кызматы, жетектөөчү адис

Ошону менен бирге сиздердин алдыңыздарга жеке өзүмдүн жашоо тиричилик 
жана кызматтык ишмердүүлүгүмдүн алкагында негизделген, карапайым эл менен 
танышуу убагында айтылган сунуштарды жана көйгөйлөрдү камтыган, өзүмдүн 
100% аткарыла турган шайлоо программамды сунуштаймын.     

· Күчтүү жана кепилденген саламатык сактоо.

· Спорт жана сергек жашоо ыңгайын жайылтуу.

· Калктын таза жана сугат сууга болгон мүмкүнчүлүн жогорулатуу.

Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Аламүдүн районунун кадыр барктуу 
тургундары! Урматтуу мекендештер! Урматтуу шалоочулар! 
Мен, Дунканаев Айбек Медетбекович, Аламүдүн районунун  туруктуу тургуну 
болуп, биздин аймакта 30 жылдан бери үй-бүлөбүз менен жашап келем. 
Ата-бабаларыбыздын кылым карыткан жолун жана тарыхын эске алуу менен, 
бүгүнкү күндө замандын талабы болуп, алдыга карай ийгилик жолун  улантууга 
жана биригүүгө убакыт келди. Баардык кыргыз элинин биригүүсүнө убакыт келди. 
Позиция жана оппозиция деп бөлүнбөй, биргеликте жаңы жана эрктүү кадамдарды 
мамлекеттин өнүгүүсү үчүн чогуу жасайлы. Биргеликте иштөө менен, 
Мекенибиздин жана элибиздин жашоо шартын бат өзгөртө алабыз. Бак-даракты 
тигүүгө эң ылайыктуу убакыт болуп, 20 жыл мурунку убакыт эсептелет. Кийинки эң 
жакшы  убакыт - бүгүнкү күн!
Так элдин эркинин билдирүүсүнөн, ар бирибиздин чечимдерибизден 
Мекенибиздин келечеги көз каранды. Бир гана биргелешкен кыймыл-аракеттердин 
алкагында биз сиздер менен жаңы муундагы жөндөмдүү, чечкиндүү, эрктүү жана 
жаңы идеяларга бай реформачылардын тобун түзө алабыз.

· Жеткиликтүү жана бирдей стандарттагы билим берүү.

· Жалпы жарандык агарту жана руханий кайра жаралуу.

· Жол-транспорт инфраструктурасын жана жол чарбасын өркүндөтүү.

· Натыйжалуу жергиликтүү аткаруу бийлиги.
· Социалдык артыкчылыктар.

Мен куру убада жана куру сөз берүүдөн алысмын. Жогорку Кеңештин жана аткаруу 
бийлигинин натыйжалуулугун жогорулатуу менен, Аламүдүн тургундарына гана 
эмес, жалпы Кыргызстандыктарга заман талабына жооб берген шарттарды түзүү 
толук мүмкүн.

· Миграция мыйзамдарын реформалоо.

«Элдин ишеничин сөз менен эмес, аткарылган иш менен актап берем!»

ТЕЛ.: 0553 29 12 89 (WHATSAPP)
ПОЧТА: DUNKANAEV.AM@GMAIL.COM

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Атамбаев 
Сеидбек 

Алмазбекович

Туулган датасы:  2.07.1976 

Жеке ишкер

аудан территориясында когамды, инсанды, уйымдар мен когамдык б!рлест!ктерд!н 
занды мудделер!н зацсыз кол салудан коргау, право бузушылыктын алдын алу 
жен!ндег!

1. Суу менен камсыздоо булактарынын абалын инвентаризациялоо жана талдоо.

2. Коомдук коопсуздук
Максаты: калктын жана объектилердин коопсуздугун комплекстүү камсыздоо

3. Жол-транспорт кырсыктарынан каза болгондордун санын азайтуу.

2. Аламудун районунун жер астындагы сууларынын жаны кендерин чалгындоо.

2. Жарандардын мыйзамсыз аракеттерге, анын ичинде экстремизмге, терроризмге 
жана баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, анын ичинде маалыматтык 
технологияларды колдонуу менен катышуусуна бөгөт коюунун натыйжалуу 
системасын түзүү.

5. Аламүдүн районунда суу ресурстарын башкаруунун бирдиктүү системасын түзүү 
- Суу ресурстарынын абалына мониторинг жүргүзүү борбору.
Бул артыкчылыктуу багыт боюнча милдеттерди ишке ашыруу жаратылыш 
сууларына экологиялык зыянды системалуу түрдө баалоого, биринчи кезекте 
көңүл бурууну жана калыбына келтирүүнү талап кылган аймактарды аныктоого 
мүмкүндүк берет. Суу ресурстарын булгануудан коргоо жана булганган жерлерди 
калыбына келтирүү боюнча калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн 
программалар жана долбоорлоо чечимдери иштелип чыгат. Аймактык 
жаңылануучу гидрогеологиялык модель түзүлөт, ал айыл аймагынын жергиликтүү 
калкынын өкүлдөрү менен бирдикте негизделген башкаруу чечимдерин кабыл 
алууга мүмкүндүк берет.

1. Райондо жана областта жарандардын коомдук жана жеке коопсуздугунун 
деңгээлин көтөрүү.

3. Суу ресурстарынын абалына мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалуу системасын 
түзүү.

. Аламудун районун суу менен жабдуунун узгултуксуз жана эффективдуу 
булактары менен камсыз кылуу
Максаты: Аламүдүн районунун калкын сапаттуу ичүүчү жана сугат суу менен 
жетиштүү өлчөмдө камсыз кылуу.

4. Булганган аймактардагы жер үстүндөгү жана жер астындагы сууларды 
реабилитациялоо.

ТЕЛ.: 0550151510

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Момункулов 
Эмил 

Базаркулович 

Туулган датасы:  24.06.1975 

Байтик айылдык кеңешинин төрагасы

5. Билим берүүнү, маданиятты жана искусствону өнүктүрүүгө артыкчылык берилет. 

14. Мамлекеттин салык саясаты инвестициялардын агымынын негизги 
стимулятору жана рыноктун өсуү динамикасынын регулятору болуп саналат. 

12. Мамлекеттин аракеттеги акча кредит саясаты толугу менен кайра каралууга 
тийиш.

2. Айыл чарбага жогорку сапаттагы инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгып, 
тейлѳѳ багытын жана экономиканын ѳнүгүүсүнѳ ынгайлуу шарттарды негизделет. 

6. Карьералык өсүүнүн, татыктуу эмгек акынын бекем принциптерин камсыз кылуу 
үчүн жаңы мыйзамдар кабыл алынат.

4. Жеңил ѳнѳр жайын ѳнүктүрүүгѳ активдүү киришем.

1. Энергетикалык кубаттуулукту генерациялоо жана энергетика тармагын 
өнүктүрүү зарыл. 

13. "Кен байлыктарды колдонуу, иштетүү" мыйзамдарына ѳзгѳртүү киргизүү керек.

10. Калкка социалдык колдоо көрсөтүү күн тартибине киргизилүүчү маселе.

3. Мамлекеттин ички азык-түлүк коопсуздук маселеси жана биздин айыл чарба 
өндүрүшчүлөрүнүн премиум сапаттагы продукцияларын эл аралык соода 
базарына алып чыгуу Кыргызстандын агрардык секторунун негизги багыты болот. 

7. Каржылык, юридикалык аудиттин жана аналитикалык иштердин жыйынтыгы 
менен ашыкча бюрократиядан арылуу керек.

9. Эл аралык соода аренасына чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз кеңейет. 

11. Өлкөдө эл аралык экономикалык милдеттемелер терең изилдениш керек. 

Эмгегим эл-жер үчүн!  

МЕДЕРОВА 181
ТЕЛ: 0709 927 452

ПОЧТА: KYMBAT_SHAKENOVA@MAIL.RU

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Аспек уулу 
Азамат

Туулган датасы:  24.06.1992 

Талапкердин саясий көз карашы: - Кыргыз Республикасында стабилдүүлүк жана 
бакубатчылык болсун!
Ушуга байланыштуу мен төмөнкүлөрдү артыкчылыктуу багыттар катары эсептейм:
Кыргыз элинин жана Кыргыз Республикасында жашаган элдердин өзгөчөлүгүн 
жана салттуу баалуулуктарын сактоого, адам укуктарын коргоого, салттуу үй-
бүлөлүк баалуулуктарды сактоого, стабилдүүлүктү сактоого жана этностор аралык 
мамилелерди, жакшы коңшулаштыкты жана Республиканын элеуметт!к-
экономика-лык дамуын!

Тактап айтканда, бардык чарба жүргүзүүчү субъекттердин финансылык-чарбалык 
ишмердүүлүгүн ыңгайлуу жүргүзүүгө багытталган мыйзамдардын кабыл 
алынышы, өзгөчө республикада инфраструктураны өнүктүрүүгө, кайра иштетүү 
өнөр жайын өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды киргизүүгө, өлкөнүн 
экономикасынын ар кандай чөйрөсүнө инвестициялоого багытталган чөйрөлөрдө. 
, жаңы жумуш орундарын ачуу, жарандарды өлкөгө керектүү кесиптерге үйрөтүү 
жана өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө жана кыргызстандыктардын жашоо 
деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүүчү башка зарыл тармактар.

Кыргызстандыктардын турмуш децгээлин жогорулатууга ебелге тузген закондорду 
кабыл алуу боюнча иштерди жургузуу менен республиканын Конституциясына 
ылайык демократияны чыцдоо жана граждандык коомду енуктуруу боюнча бардык 
чараларды керугуле!

Өлкөнүн гармониялуу өнүгүшүнө каалаган натыйжа, албетте, төмөнкүлөргө алып 
келет:
- күчтүү аткаруу бийлиги, анын күчү менен бүгүнкү күндө кабыл алынган жаңы 
(өзгөртүү жана толуктоолор) Конституцияга ылайык, өлкө жарандарынын жашоо 
деңгээлин турукташтыруу жана жакшыртуу боюнча иштер жүрүп жатат!
-кабыл алынган, Жогорку Кеңешке жана ЖКга шайлоолорду өткөрүүнүн тартибине 
тиешелүү жаңы мыйзамдар, алар парламенттин курамынын жана алар кабыл 
алган мыйзамдардын сапатынын жакшырышына алып келет.

Бийликтин мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бутактарынын алсыздыгы менен, 
албетте, татыктуу өнүккөн демократиялык коомду куруу мүмкүн эмес.

Мен ЖКнын депутатынын ишмердүүлүгүндөгү негизги максат деп эсептейм:

- сот бийлигинин көз карандысыздыгы.
- көзөмөлдөөчү жана контролдоочу органдардын ишинин сапатын жогорулатуу.
- мамлекеттик органдардын бардык деңгээлдеринде аткаруу тартиби.

ТЕЛ.: 0706818888

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

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Момонкулов 
Талгат

Мелисович

Туулган датасы:  02.01.1973 

- аламүдүн шайлоо округунун жарандарынын кызыкчылыктарын көрсөтүү жана 
коргоо;
№ 25 мамлекеттик бийликтин бардык деңгээлдеринде;

 мамлекеттик жана ачык жарандык коом;
- бардык элдердин маданий жана руханий баалуулуктарын кайра жаратууга жана 
өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;
Кыргызстан. Бул максаттарга жетүү үчүн мен төмөндөгүлөрдүн чечилишине салым 
кошууну максат кылам
Милдеттери:
Кыргызстанда жарандык тынчтыкты, саясий туруктуулукту, улуттар аралык 
ынтымакты камсыз кылуу, анын ичинде no25 аламүдүн шайлоо округу.

Кыргыз республикасы.
Кыргызстандын өнөр жай экономикасынын секторун калыбына келтирүүгө жана 
андан ары өнүктүрүүгө көмөктөшүү жана жасалма тоскоолдуктарды жоюу жана 
бизнести ийгиликтүү өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү аркылуу ата 
мекендик ишкердикти стимулдаштыруу зарылдыгын киргизүү. Көмүскө экономика 
алысты көрө албаган, ашыкча башкаруунун, салык төлөмдөрүнүн көптүгү, 
коррупция жана башка терс көрүнүштөрдүн кесепети.
Өлкөнүн экономикасынын бардык тармактарында чакан жана орто бизнестин 
өсүшүнө көмөк көрсөтүү.
Ал ошондой эле активдүү социалдык саясатты жүргүзүүгө, республикадагы 
социалдык чыңалууну басаңдатууга жардам бере турган мамлекеттик органдар 
жана жарандык коомдун түзүмдөрү менен иштешүүгө ниеттенүүдө.

- дүйнөлүк шериктештик менен, биринчи кезекте евразия экономикалык 
биримдигинин өлкөлөрү жана мүчөлөрү менен ар тараптуу жана өз ара пайдалуу 
кызматташтыкты чыңдоо жана кеңейтүү;

Кыргыз республикасын социалдык адилеттүүлүктү куруу бардыгы үчүн негиз 
катары

Мыйзамда белгиленген тартипте бардык деңгээлдеги мамлекеттик бийликтин 
мыйзам чыгаруу жана аткаруу органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын ишине катышуу

Экономикалык өнүгүүгө багытталган биримдик, укуктук, демократиялык

Коомдук мамилелер.

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иманалиев 
Каныбек 

Капашович

Туулган датасы: 11.05.1969 

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

11 КЕРЕГЕ - Чоң Аламүдүн.
Аламүдүн элдеринин кол өнөрчүлүк борборун түзүү. Маданий жана руханий 
салттарды сактоо жана өнүктүрүү.
12 КЕРЕГЕ - Бишкекке спутник шаарлар керек! Лебединовка, Нижняя Ала-Арча, 
Пригородное, Көк-Жар, Байтик шаарга кириши керек!

10 КЕРЕГЕ - Натыйжалуу башкаруу. Мамлекеттик кызматка – ачык сынактын 
негизинде жаш адистер. Аламүдүн районунун кадрдык резервин түзүү

Биздин күчүбүз биримдикте жана кескин кайра курууларга даярбыз!

9 КЕРЕГЕ – Транспорт системасын реформалоо. Бишкек-Кант, Бишкек-Кара-Балта 
багыттары боюнча жыл бою жүрүүчү электропоезд ишке киргизилди. Аламүдүндүн 
ар бир айылына жаңы каттамдарды ачуу.

8 КЕРЕГЕ - Уникалдуу экосистема. Экологиялык кодекстин кабыл алынышы. 
Мөңгүлөрдү коргоо. Аламүдүн жогорку зонасында биосфералык зоналарды, 
коруктарды жана улуттук парктарды түзүү.

Аламүдүн Чоң Курулушту күтүүдө! Аруулан, Аламүдүн!

6 КЕРЕГЕ - Күчтүү экономика. Аламүдүн дыйкандарына жеңилдетилген насыялар. 
Социалдык фондго чегерүүлөрдүн ставкаларын төмөндөтүү.

Менин программам Аламүдүн үчүн 12 күчтүү КЕРЕГЕ!

1 КЕРЕГЕ - Руханий кайра жаралуу. Элдин эси – бул стратегиялык ресурс. 
Урпактарымдын батасы менен мамлекеттик деңгээлдеги 2 долбоорду: Байтик 
баатырдын 200 жылдыгына жана Сүймөнкул Чокморовдун үй-музейине киришип 
жатам.

Боз үй – уникалдуу турак жай. Анын негизги бөлүктөрүнүн бири кереге.

2 КЕРЕГЕ - Билим берүү. Элибиздин башкы астанасы — калк! Тарбиячыларды 
коргойлу! Ар бир айылда, ар бир үйдө компьютер! Аламүдүн мугалимдер 
профсоюзун өнүктүроү .
3 КЕРЕГЕ - Социалдык артыкчылыктар. Балдарга жана аялдарга карата зордук-
зомбулукту токтотолу! Жеткиликтүү ипотека! Мигранттардын эмгек акысын жана 
пенсиясын коргоо! Аламүдүн дарыгерлери үчүн реабилитациялык программа!
4 КЕРЕГЕ - Адилеттик жана коопсуздук. Сот системасын реформалоо жана 
граждандык контроль! Милиция жана армия эл менен! Ар бир айылда патрулдук 
милиция.
5 КЕРЕГЕ – Күчтүү аймактар   – күчтүү жергиликтүү бийлик. Аалам айылдан 
башталат! «ЭЭА-Бишкек» чек араларын кеңейтүү, батыш жана түштүк 
филиалдарын ачуу.

7 КЕРЕГЕ - Инновациялык Аламүдүн. Аламүдүн агропаркынын түзүлүшү, айыл 
чарбасына жаңы технологиялар керек!
Фермер аялдардын, жаштардын стартап долбоорлорун колдоо фонду.

ТЕЛ.: 0755780077

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ЖЧК "Альтранс Логистикс"Айдоочу

АЛАМУДУН Р-Н, АЛАМУДУН А., АЛМА-АТИНСКАЯ 105
ТЕЛ.: 0504 234 450

Убактылуу иштебейт 



Подробнее о списках кандидатов, их программах, избирательных фондах - на сайте: TALAPKER.SHAILOO.GOV.KG https://shailoo.gov.kg/
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО АЛАМУДУНСКОМУ ОКРУГУ №25 

Абдувалиев 
Зарылбек 
Рубенович

Дата рождения: 23.09.1983 
Место работы и занимаемая должность: 

Временно не работает

2. Качество обучения

 В области высшего образования, наше Правительство так же может применить 
имеющийся опыт Грузии, где государственное финансирование выдается не 
ВУЗам напрямую а непосредственно студентам, исходя из стоимости обучения 
ВУЗа, в который он поступил или исходя из имеющихся денег в государственном 
бюджете. Данный шаг позволит увеличить конкуренцию среди государственных 
ВУЗов нашей страны и тем самым повысить качество обучения. Например, по 
состоянию на 2019 г. Гурзия находилась на 26 месте в рейтинге стран по индексу 
уровня образования ООН (https://gtmarket.ru/ratings/education-index) , обогнав 
Японию, Сингапур и Францию. Для справки, Кыргызстан в данном рейтинге 
занимает 70-е место.

Пример подобных реформ произошел в Грузии в 2006-2008 гг. Так объединенная 
ставка подоходного налога и отчислений в социальный фонд снизилась в данный 
период с около 40% до 20%. При этом фактически отчисления в бюджет страны 
увеличились за счет роста бизнеса.

Данный шаг показал свою действенность во многих странах мира. В частности, в 
Дубаи (ОАЭ), данный шаг вкупе с легкостью регистрации бизнеса привел к резкому 
ускорению притока внешних и внутренних инвестиций. Сейчас ставка НДС и 
ставка отчислений в социальный фонд является одним из главных препонов для 
малого и среднего бизнеса в Кыргызстане. При этом годовой расход Социального 
фонда составил около 54 млрд сом за 2019 г. Наше государство могло бы 
сформировать годовой резерв для страхования реформ по снижению ставок 
отчислений в социальный фонд, используя те же доходы от проекта Кумтор. 

1. Кардинальное снижение налогов и отчислений в социальный фонд

В Аламединском районе по состоянию на конец 2019 г. было 36 средних школ. 
Качество образования данных школах сильно отличается. Так если брать средний 
балл ОРТ, то в частных школах района он может достигать 163 баллов, а в 
некоторых государственных школах он опускается до 87 баллов. Будучи депутатом 
ЖК, я планирую инициировать проект распространения опыта школ с высоким ОРТ 
в каждом районе страны. Например, используя опыт государственных школ 
(например, школы-лицея № 61 в г. Бишкек или школы-гимназии № 6 в г. Кара-балта) 
мы сможем организовать подобные государственные школы в 36 районах страны. 
Так же особое внимание буду уделять контролю над школами с низким 
показателем ОРТ, с целью принятия своевременных мер по решению имеющихся 
проблем.

Бегалиев 
Болот 

Касымбекович    

Дата рождения:  30.06.1961  

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает

Полный переход к  цифровизации и автоматизации всех госуслуг, 
предоставляемых населению.

7 Ввести медицинский ваучер как госгарантию оплаты за лечение в 
государтсвенной и/или в частной клиниках!

3 Оставить государству функции политики, регулирования и контроля! 
Оптимизировать предоставление госуслуг посредством поэтапного введения 
принципов государственно-частного партнерства;

5 Развивая экономику - улучшать экологию!

4 Обеспечить соблюдение прав и максимальную жизнеспособность личности, его 
семьи и остальных сфер жизнедеятельности!

2 Защитить детей от причинения вреда их здоровью и психики от негативного 
информационного воздействия!

9 Ввести образовательный ваучер детям как госгарантию оплаты за обучение в 
государственной и/или в частной школах!

8 Обеспечить достойную жизнь уязвимым слоям населения!

6 Не давать возможность работать на государственной службе некомпетентным и 
не этичным сотрудникам!

10 Стереть границы в развитии между столицей и Аламудунский районом!

1 Регламентировать взаимовыгодное сотрудничество между депутатам Жогорку 
Кенеша с местными Кенешами!

Тезисы по инициативам

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Дунканаев
Айбек

Медетбекович

Дата рождения:  29.12.1989

Место работы и занимаемая должность: 
ОсОО «Газпром Кыргызстан», Служба протокола, ведущий специалист

Пришла пора, идти вперед - не оглядываясь назад, при этом помня многовековой 
путь нашего народа. Наступило время объединения всех граждан. Необходимо 
всем без деления на оппозиционные и позиционные силы, прийти к совместным 
действиям. Работая вместе, сделаем нашу жизнь лучше! Лучшее время, чтобы 
посадить дерево, было 20 лет назад. Следующее лучшее время – сегодня!

Здравствуйте,  почтенные жители Аламудунского района,  дорогие 
соотечественники, сограждане! Уважаемые избиратели!
Я, Дунканаев Айбек Медетбекович, являюсь жителем нашего района порядка 30 
лет и проживаю здесь со своей семьей на протяжении всей своей жизни. 

Дорогие сограждане, необходимо проявить активность и сделать свой выбор в 
пользу истинных представителей народа. Важно не ошибиться, так как более у нас 
с вами нет права на ошибки. Именно от волеизъявления народа, выбора каждого 
из нас, зависит судьба Республики. Только совместными действиями, в единстве 
мы сможем сформировать команду способных, смелых, идейных реформаторов, 
призванные сформировать условия для новых начинаний.  

· Доступное и стандартизированное образование.

· Спорт и физическая культура.
· Гражданское просвещение и духовное возрождение.

· Дорожно-транспортная инфраструктура и хозяйство.
· Доступ к питьевой и поливной воде.
· Реформа миграционного законодательства.
· Эффективное местное самоуправление.
· Социальные приоритеты.

В условиях предопределения нашего будущего, я крайне далек от пустых и 
невыполнимых обещаний. Вполне возможно совместными усилиями организовать 
лучшие условия, как для жителей Аламудунского района, так и наших сограждан 
по всей Республике, посредством повышения эффективности каждой ветви 
власти. 

· Сильное и гарантированное здравоохранение.

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 в рамках выборов. Основной 
целью программы является создание условий для повышения уровня и качества 
жизни населения Кыргызстана: 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

«Оправдаю доверие народа не словом, а делом!»

ТЕЛ.: 0553 29 12 89 (WHATSAPP)
ПОЧТА: DUNKANAEV.AM@GMAIL.COM

Атамбаев 
Сеидбек 

Алмазбекович

Дата рождения:  2.07.1976 

Место работы и занимаемая должность: 
Частный предприниматель

1. Инвентаризация и анализ состояния источников водоснабжения.

Цель: обеспечение населения Аламудунского района достаточным количеством 
качественной питьевой и поливной воды.

5. Создание единой системы управления водными ресурсами Аламудунского 
района ‒ Центра по контролю состояния водных ресурсов.

3. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

3. Создание эффективной системы мониторинга состояния водных ресурсов.

Реализация задач по данному приоритетному направлению позволит провести 
системную оценку экологического ущерба природным водам, выявить участки, 
требующие первоочередного внимания и восстановления. Будут разработаны 
программы и проектные решения по проведению восстановительных работ по 
защите водных ресурсов от загрязнения и реабилитации загрязненных участков. 
Будет создана региональная обновляемая гидрогеологическая модель, 
позволяющая принимать обоснованные управленческие решения совместно с 
представителями местного населения айыльного аймака.

4. Реабилитация поверхностных и подземных вод на участках загрязнения.

2. Разведка новых месторождений подземных вод Аламудунского района.

Цель: комплексное обеспечение безопасности населения и объектов 
на территории района, в том числе защита общества, личности, законных 
интересов организаций и общественных объединений от противоправных 
посягательств, предупреждение правонарушений.

1. Обеспечение Аламудунского района бесперебойными и эффективными 
источниками водоснабжения

2. Общественная безопасность

1. Повышение уровня общественной и личной безопасности граждан на 
территории района и области.
2. Создание эффективной системы предупреждения участия граждан в 
противоправной деятельности, включая экстремизм, терроризм и незаконный 
оборот наркотиков, в том числе с использованием информационных технологий.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Момункулов 
Эмил 

Базаркулович 

Дата рождения:  24.06.1975 

Место работы и занимаемая должность: 
Председатель Байтикского айыльного кенеша

11. Улучшить сотрудничество и активность внешнеторговой политики.

13. Разработать "Закон о недропользовании" в интересах государства. 

12. Разработать новый закон о банковской деятельности с учтем защиты 
интересов потребителей и реструктизации долгов по кредитам.

1 Реализация проектов возобновляемых и доступных энергоисточников с 
помощью гидроресурсов нашей страны. Использовать полный потенциал энерго 
отрасли для внутреннего рынка по себестоимости и экспорта  энергии в 
близлежащие государства, не нарушая экологический фон.

3. Привлечение инвестиционных проектов в сфере услуг туризма, 
международного образования, современной медицины. 

2. Устранить проблемы внутренней продовольственной безопасности, выход 
сельхоз продукции на международный рынок конкурентно способного качества.

4.   Стимулирование и развитие лёгкой промышленности. 

8.   Борьба с коррупцией, лишней бюрократией и дублирующих органов.

7. Разработка нового закона о госслужащих, предусматривающий принципы 
карьерного роста, социальной защиты и достойной оплаты труда. 

9. Создать специальный государственный фонд национального развития 
направленной на погашение внешнего долга. 

14. Разумная стимулирующая налоговая политика государства 

5. Разработка новые современных стандартов СНиП, нормативно-правовые 
требований, отвечающие за качество и сроки строительства. 

6. Ориентировать бюджетные средства на улучшение качества  в социальной 
сфере: образования, здравоохранения, культуры и искусства.  Обеспечение 
льготным жильем, материальным вознаграждением.

10. Привлечь инвестиционные проекты для строительства и реконструкции 
железных, автомобильных дорог и выход на морские порты.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Служение народу и Родине!

МЕДЕРОВА 181
ТЕЛ: 0709 927 452

ПОЧТА: KYMBAT_SHAKENOVA@MAIL.RU

Аспек уулу 
Азамат

Дата рождения:  24.06.1992 

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает 

Политическими взглядами кандидата являются: - Стабильность и процветание в 
Кыргызской Республике!

Гармоничное развитие общества в условиях современности, при этом стремление 
к сохранению самобытности и традиционных ценностей Кыргызского народа и 
народов, проживающих в Кыргызской Республике, защита прав человека, 
сохранение традиционных семейных ценностей, сохранение стабильности и 
укрепления межнациональных взаимоотношений, добрососедства и социально-
экономического развития Республики!

А именно, принятие законов направленных на комфортное ведение финансово-
хозяйственной деятельности всеми субъектами предпринимательства, особенно в 
сферах направленных на развитие инфраструктуры в республике, развития 
перерабатывающей промышленности, внедрения новейших технологий, 
вложения инвестиций в различные сферы экономики страны, открытию новых 
рабочих мест, обучению граждан необходимым для страны профессиям, и другие 
необходимые направления, которые способствуют экономическому развитию 
страны и повышению жизненного уровня Кыргызстанцев.
Построение достойного развитого демократического общества, конечно же 
невозможно при слабой законодательной, исполнительной и судебной ветвей 
власти.

В этой связи приоритетными направлениями считаю:

Основной целью в деятельности депутата ЖК считаю:
Принимать все меры в укреплении демократии и развития гражданского общества 
в соответствии с Конституцией Республики, посредством усилия в работе над 
принятием законов, которые способствуют улучшению жизненного уровня 
Кыргызстанцев!

Нужный эффект в гармоничном развитии страны безусловно ведет:
-сильная исполнительная власть, усилиями которой на сегодняшний день в 
соответствии с принятой новой (внесений изменений и дополнений) Конституцией 
ведется работа по стабилизации и повышению жизненного уровня граждан 
страны!
-принятые, новые законы, касающиеся Парламента и порядка проведения 
выборов в ЖК, которые ведут к улучшению качественного состава в парламенте и 
принимаемым ими законов.

-исполнительская дисциплина на всех уровнях государственных органов.
- повышения качества работы надзорных и контролирующих органов.
-независимость судебной системы.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Момонкулов 
Талгат

Мелисович

Дата рождения:  02.01.1973 

Место работы и занимаемая должность: 
(Альтранс Логистикс) Водитель

Построение Кыргызской Республике социальной справедливости как основы всех

� Содействие возрождению и развитию культурных и духовных ценностей всех 
народов

� Укрепление и расширение всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с   
Мировым Сообществом, прежде всего со странами и членами Евразийского 
Экономического

 государства и открытого гражданского общества; 

Так же, намерен проводить активную социальную политику, работать с органами 
государственной власти и со структурами гражданского общества, которые могут 
содействовать снижению социальной напряженности в Республике. 

Кыргызстана. Для достижения этих целей намерен способствовать решению 
следующих 

№25 на всех уровнях Государственной власти;

Союза, направленного на построение экономического развития, правового, 
демократического

Задач: 

общественных отношений. 
Участие в работе законодательных и исполнительных органов государственной 
власти всех уровней и органов местного самоуправления в порядке 
установленном законодательством
Кыргызской Республики. 

� Представление и защита интересов граждан Аламудунского избирательного 
округа

Обеспечение гражданского мира, политической стабильности, межнационального 
согласия в Кыргызстане, в том числе и Аламудунского избирательного округа №25.

Содействие в восстановлении и в дальнейшем развитии промышленного 
экономического сектора Кыргызстана и внедрять необходимость в 
стимулировании отечественного предпринимательства путем устранения 
искусственных барьеров и создания благоприятных условий для успешного 
развития бизнеса. Теневая экономика – это следствие недальновидного, 
излишнего администрирования, высоких налоговых платежей, коррупции и других 
негативных явлений. 
Содействие в росте малого и среднего бизнеса во всех секторах экономики 
страны. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Я честно и добросовестно служил Государству теперь хочу служить народу.

АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН, С.АЛАМУДУН, УЛ.АЛМА-АТИНСКАЯ 105
ТЕЛ.:0504 234 450

Чынтемиров 
Бердибек

Айбекович

Дата рождения:  30.10.1962

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ТӨМӨНКҮ АЛА-АРЧА АЙЫЛЫ КИРГИЗСКАЯ КӨЧӨСҮ 171 А
ТЕЛ.:  0501 157 888

ПОЧТА: CHYNTEMIROV2018@GMAIL.COM

Иманалиев 
Каныбек 

Капашович

Дата рождения: 11.05.1969 

Место работы и занимаемая должность: 
Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Моя программа, это 12 крепких КЕРЕГЕ для Аламедина!

11 КЕРЕГЕ – Большой Аламедин. 

9 КЕРЕГЕ - Реформа транспортной системы. Запуск круглогодичной электрички 
Бишкек-Кант, Бишкек –Кара-Балта. Открытие новых маршрутов в каждое село 
Аламедина.

Каныбек Иманалиев

3 КЕРЕГЕ - Социальные приоритеты. Остановим насилие против Детей и 
женщин! Доступная ипотека! Защита заработка и пенсий мигрантов! Программа 
реабилитации медиков Аламедина! 

Юрта — уникальное жилище. Одна из основных ее частей - кереге.
1 КЕРЕГЕ - Духовное возрождение. Память народа – стратегический ресурс. С 
благословения потомков запускаю 2 проекта на государственном уровне: 200 лет 
Байтик Баатыра и дом-музей Суйменкула Чокморова. 

5 КЕРЕГЕ - Сильные регионы – сильное местное самоуправление. Вселенная 
начинается с айыла! Расширение границ «СЭЗ-Бишкек», открытие западного и 
южного филиалов. 

Фонд поддержки start-up проектов для женщин-фермеров, молодежи. 

4 КЕРЕГЕ - Правосудие и безопасность. Реформа судебной системы и 
гражданский контроль! Милиция и армия с народом! Патрульная милиция в 
каждом селе.

7 КЕРЕГЕ - Инновационный Аламедин.  Создание Аламединского агро-парка, 
нам нужны новые технологии в сельском хозяйстве!

8 КЕРЕГЕ - Уникальная Экосистема. Принятие Экологического Кодекса. Защита 
ледников. Создание биосферных зон, заповедников и национальных парков по 
всей верхней зоне Аламедина. 

10 КЕРЕГЕ - Эффективное управление. На госслужбу - молодые 
профессионалы на основе прозрачного конкурса. Создание кадрового резерва 
Аламедина

2 КЕРЕГЕ – Образование.  Главный капитал  страны – люди! Защита педагогов! 
Компьютеры в каждый айыл и каждый дом! Профсоюз учителей Аламедина.

6 КЕРЕГЕ - Сильная экономика. Льготные кредиты фермерам Аламедина. 
Снижение ставок отчислений в Соцфонд. 

Создание Центра ремесел народов Аламедина. Сохранение и развитие 
культурных и духовных традиций.
12 КЕРЕГЕ -  Бишкеку нужны города-спутники! Лебединовка, Нижняя Ала-Арча, 
Пригородное, Кок-Жар, Байтик должны войти в город! 
Наша сила в единстве и готовности к решительным преобразованиям! 
Аламедин ждет Большое Преображение! Аруулан, Аламедин!

- озеленение

- инвестиционные проекты за счет средств международных организаций
- создание социального резервного фонда в сельской местности Легализация

- Создание социальной клиники

- обеспечение сельской местности чистой водой

3. Содействие укреплению материальной базы в регионах.

1. Оказание социальной помощи:
- Освещение улиц района на республиканском уровне

- помощь семьям с особыми потребностями

Важна не власть, а народ!

ТЕЛ.: 0550151510ТЕЛ.: 0772572038ТЕЛ.: 0771178872

ТЕЛ.: 0755780077ТЕЛ.: 0706818888

ВЫБИРАЯ ДОСТОЙНЫХ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ!ПРИМЕЧАНИЕ: на основании личного заявления 
отмененна регистрация кандидата №9 


