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

№ 30 ЫСЫК-АТА ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Касымов
Аскар

Тумурчинович

Туулган датасы: 08.09.1971 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы:  Кыргыз элинин Ассамблеясы. 
Кыргызстандык Уйгурлардын «Иттипак» коомдук бирикмеси - төрагасы.

3. Билим берүүгө, саламаттыкты сактоого, маданиятты өнүктүрүүгө, 
үй-бүлөлүк эс алуучу жайларды түзүүгө көмөктөшүү. Жергиликтүү  
Кеңештерге мугалимдер, дарыгерлер жана маданият кызматкерлери үчүн 
кошумча төломдөрдү белгилөөгө Мыйзамдар жол берет. Жөлөк пулдун 
өлчөмү жергиликтүү бюжеттен бөлүнгөн каражаттын өлчөмү менен 
аныкталат. Маданий жана эс алуу жайларын түзүүнү каалагандарга 
колдоо көрсөтүү, биздин райондун шайлоочуларынын кызыкчылыктарына 
туруктуу жардам көрсөтүү.

4. Жарым жылда бир жолу шалоочулардын алдында  отчет жана  
берип өзүнүн иши жөнүндө такай мааламат берүү туруу. Шайлоочулар 
менен туруктуу байланышта болбосо жана анын ишинин натыйжалары 
жөнүндө маалымат бербесе депутаттын толук кандуу иштеши мүмкун 
эмес. Иштин жыйынтыгы боюнча жергиликтүү макаларга чакан 
макаларды жарыялоо, веб-сайт түзүү. Ачык жана жеткиликтүү иш стилин 
кармоо.

1. Ысык-Ата районунун Ново-Покровка айыл аймагынын 
инфраструктурасын өркүндөтүү.  Инженердин тармактарды, суу 
түтүктөрүн, электр тармактарын өнүктүрүүнүн, айылдык калктуу 
конуштардагы жолдорду төшөөдөн башка дагы, жашоочуларды көчүрүү 
маселелерине байланыштуу комплекстүү программасын иштеп чыгуу ...

2. Жарандардын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо жана 
көрсөтүү. “Жергиликтүү Кеңештин депутатынын статусу жөнүндө” 
мыйзамга ылайык бул статья жарандардын кызыкчылыгын жергиликтүү 
органдардагы коррупциядан коргоо үчүн өтө маанилүү. 

ТЕЛ.: 0551 00 61 92
ПОЧТА: ITTIPAK_17@MAIL.RU

Курманов 
Байыш 

Жантаевич 

Туулган датасы: 12.04.1969 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Дыйкан чарба, төрага

- жогорку окуу жайларында кийин кепилденген ишке орноштуруу (анын 
ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү студенттерди 
кошкондо) менен айрым адистиктер боюнча студенттерди даярдоого 
мамлекеттик заказдын принцибин киргизүү;

- бала багуу боюнча жөлөкпул төлөө мөөнөтү узартылсын.
- эки же андан көп балалуу үй-бүлөлөргө жеңилдетилген шарттарда турак 
жай сатып алуу программасын иштеп чыксын жана ишке ашырсын.

- мамлекет тарабынан ишке ашырылып жаткан социалдык колдоонун 
чаралары жана программалары жөнүндө жарандардын маалымдуулугун 
жогорулатуу;
- социалдык кызматкерлердин орточо эмгек акысын жогорулатуу;
3. Билим берүү жана ишке орноштуруу

2. Калкты социалдык жактан тейлөө

- зарыл сандагы балдар билим берүү мекемелерин куруу;

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

Милдеттер: эмгек рыногунда жаштарды ишке орноштурууну жөнгө 
салуунун көрүнүктүү рычагын түзүү, социалдык колдоо чаралары.

Максаты: жаштарды иш менен камсыз кылуу.

Чечимдери: эмгек рыногун маалыматтык камсыздоону жакшыртуу, окуу 
жайларын аяктагандан кийин жумуш орундарын квота менен камсыз 
кылуу, өз алдынча иш менен камсыз кылуунун өсүшү үчүн шарттарды 
түзүү, мүмкүн болгон жумуш орундарына экскурсияларды өткөрүү, 
жумушчу орундарын түзүү үчүн өз өндүрүшүн кайра баштоо.

Иш менен камсыз кылуу жана ишке орноштуруу

Үй-бүлөнү социалдык колдоо

- педагогикалык институттарда болочок мугалимдерди даярдоонун 
сапатын жогорулатуу;

— инвалиддерди иш менен камсыз кылуучу ишканаларды жана уюмдарды 
салык жагынан женилдиктер жана мамлекеттик колдоонун башка 
формалары зарыл.

Таштанбеков 
Акбокон

Дукенович

Туулган датасы:17.05.1963 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: «Афганистан согушунун ардагерлери жана ушул 
сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясы» саясий партиянын саясий кеңешинин төрагасы.

5. Саламаттык сактоодо камсыздандыруу системасын реформалоо 
боюнча программаны жүзөгө ашыруу. Жарандардын медициналык кызмат 
көрсөтүүгө жетүү шарттарын жеңилдетүү үчүн санариптештирүү 
системаларын киргизүү;

2. Жерлерди трансформациялоо боюнча маселени чечүү, акыркы 
жылдардагы жер реформасы боюнча иликтөө жүргүзөм;

Урматтуу, Ысык-Ата районунун жашоочулары!
  Бүгүн Сиздерге өзүмдүн шайлоо алдындагы программам менен 
кайрылып жатам, анын негизин менин жашоодо алган жана кесиптик 
тажрыйбам, ошондой эле райондун жашоочулары айткан көйгөйлөр жана 
сунуштар түзөт. 
Райондун жарандары үчүн аракет кылам:
1. Жеткиликтүү заманбап турак жай менен камсыздоо. Кант шаарына 
жакын үй куруу комбинатын түзүүгө аракет кылам. Бир жылда үй куруу 
комбинаты 2 млн. чарчы метр турак жайды курат, бул көп кабаттуу үйлөр 
гана эмес, дыйкандар үчүн коттедждер, ооруканалар, мектептер, бала 
бакчалар, ошондой эле заводдор, фабрикалар жана айыл чарба 
багытындагы объекттер болот. Комбинаттарда жергиликтүү калктын 
ичинен 15 миңден ашык жаран жумуш менен камсыз болот.

3. Реформалар аркылуу мектепте билим берүү системасын жакшыртуу. 
Мектеп окуучулары үчүн толук кандуу тамактанууну милдеттүү түрдө 
киргизүү. Мугалимдердин ар-намысын жана кадыр-баркын ар тараптуу 
коргоо;
4. Өнөр жай жана агрардык секторду, айыл чарбаны өнүктүрүү. Чийки зат 
экспортунан даяр өндүрүмдүн экспортуна өтүү үчүн өнөр жайды 
реструктуризациялоо процессин баштоо талап кылынат. Ата мекендик 
өндүрүштөгү өндүрүм үчүн сатуу рынокторун камсыздоону кепилдөө. 

6. Мен сиздердин укуктарыңыздарды коргоо үчүн баратам, бардык бийлик 
өкүлчүлүктөрүндө айкындуулуктун жана мыйзамдуулуктун болушуна 
аракет кылам, коррупцияны жок кылууга бардык күч-аракетти жумшайм.

Урматтоо менен, Таштанбеков Акбϴкϴн Дукенович. 

«Согуштун бардык азабын башынан өткөргөн адам гана тынчтыктын баасын билет!»

КАНТ ШААРЫ, ЛЕНИН КϴЧϴСУ 78
ТЕЛ.: 0 559 170  170, 0 509 170 170 

ПОЧТА: AKBOKONTASTANBEKOV@GMAIL.COM

Дурсунов 
Атамша 

Латифович

Туулган датасы: 19.09.1961 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы:  
Жеке ишкер

Айылдык Кеңештин депутаты катары иш менен алектенип, көп жылдардан 
бери кичи мекенимдин көйгөйлөрүн чечип келем. Менин Ысык-Ата 
районумдагы жердештерим саламаттык сактоо, билим берүү жаатында 
кызматтарды талаптагыдай ала алышпайт. Өзүмдүн коомдук 
ишмердүүлүмдүн алкагында Буденов орто мектебин оңдоого салымымды 
кошуп, Кочкорбаев айылындагы бала бакча оңдолуп, 4000 үй-бүлө да таза 
суу менен камсыз болгон. Менин демилгем менен коронавирустук 
пандемия учурунда Кант райондук ооруканасын беш конденсатор жана 
тез жардам унаасы менен камсыз кылынган. Бирок, мен жергиликтүү 
кеңештин депутаты катары көп маселелерди чече албайм, аларды 
комплекстүү чечүү үчүн мен өзүмдүн талапкерлигимди шайлоо 
округумдан ат салышып жаткан Жогорку Кеңештин мыйзамдык 
деңгээлине коюу керек.Райондо жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн кайра 
иштетүүчү ишканаларды, фабрикаларды курууга инвестиция талап 
кылынат.Бизге реалдуу бийлик керек, ал жашоонун маанилүү 
тармактарын жана чөйрөлөрүн: саламаттыкты сактоону, билим берүүнү, 
коомдук уюмдарды ж.б. башкарууга мүмкүндүк берет.Өткөн жылдан 
азыркыга чейин уланып келе жаткан коронавирустук пандемия 
Кыргызстандын экономикалык көйгөйлөрүнүн кесепети катары 
саламаттыкты сактоо кризисин ачыктады.Республиканын айыл 
чарбасынын абалы оор: туулуп-өскөн Чуй өрөөнүндү сугат суунун 
жетишсиздигинен айылдык эмгекчилердин абалы курч. Мал 
чарбачылыгында дан эгиндерин жыйноо боюнча көйгөйлөрдүн жоктугу 
азык-түлүктүн кымбатташына алып келет. Энергия алып жүрүүчүлөргө – 
бензинге жана дизелдик отунга болгон баанын кымбатташы 
Кыргызстандын стабилдүүлүгү менен коштолгон кезектеги экономикалык 
кризиске алып келет. Кыргызстандын чачыранды дыйкандары айыл чарба 
өндүрүшүнүн көйгөйлөрүн чече албайт. Сугат суунун жетишсиздигинен 
тышкары, дыйкандарда жакшы техника, жогорку түшүм үчүн үрөн жок, 
логистиканын жетишсиздигинен ишке ашырууда көйгөйлөрдүн бүтүндөй 
комплексин чечүүдө мамлекеттик колдоонун жоктугу. Бул багыттагы 
алдыңкы тажрыйбаны колдонуу менен айыл чарба өндүрүшүн көбөйтүү 
үчүн мыйзамдык базаны кайра карап чыгуу талап кылынат.Турдакун 
Усубалиев «Суу алтындан кымбат» деген китебинде суу алтындан кымбат 
экенин алдын ала билип айткан. Кыргызстандын тургундарынын таза 
жана сугат суу маселесин чечип берем, мен Чүй облусунун 4000 үй-
бүлөсүнө таза суу менен камсыз кыла алгам, ал эми айыл тургундарына, 
андан кийин райондун жана өлкөнүн масштабында, бул эң маанилүү 
маселе мыйзам деңгээлинде чечилет. 

ШАЙЛООЧУЛАРЫМДЫН ТАПШЫРМАСЫ—АТКАРУУГА МИЛДЕТИМ!

КАНТ Ш. ЛЕНИН КӨЧ., 122
ТЕЛ.: 0558-283-899

ПОЧТА: MURATFAZLIEV777@GMAIL.COM

Джыргалбаев
Нурбек

Усенкулович

Туулган датасы: 11.10.1973 

ЫСЫК-АТА Р-Н., КРАСНАЯ РЕЧКА А., ЛЕНИНА К., 17А
ТЕЛ.: 0555292980

ПОЧТА: ALMZV21@GMAIL.COM

Бекитаев
Мирлан 

Абдыбекович 

Туулган датасы: 05.07.1977 

Директор ОО «Бюро стратегических исследований»

БИШКЕК Ш., ГОРЬКИЙ К., 108
ТЕЛЕФОН: 0550996666

ПОЧТА: 9BULAK@GMAIL.COM

Эдигеев 
Джанат

Асылбекович

Туулган датасы: 15.08.1988

Тентишев Саткынбай атындагы Азиялык мединицналык институт

Биз бул багытта иштеп, жаңы өндүрүштөрдү,  фабрикаларды, чакан жана 
орто бизнести өнүктүрүү үчүн жергиликтүү демилгелерди ишке ашырууга 
шарттарды түзүү жана биздин аймактагы чет элдик жана жергиликтүү 
инвесторлорду тартуу зарылдыгын ишке ашурууну көздөйбүз.

Жогорку окуу жайда иштеген кызматкер катары жана Кант шаардык 
кеңештин социалдык маселелер боюнча комиссиясынын төрагасы катары 
мен үчүн эң маанилүү маселелердин  бири- бул жаш муундун билими жана 
ден соолугу экенин билем.

Саламаттыкты сактоо мекемелеринин материалдык-техникалык базасын 
чыңдоо -  бүгүнкү күндүн мамлекеттин башкы милдети. 
Биринчи кезекте айылдарыбыздын жана алыскы калктуу конуштардагы 
жолдордун үстүнкү катмарын оңдоого багытталган каржылоонун 
көбөйүшүнө салым кошом.

         Биз бирге гана районубуздагы жашоону жакшыртабыз!

Билим берүү  тармагына  к абыл алынган  мыйзамдар  жана  
программалардын ишке ашырылуусу бүгүнкү күндүн талабы. Билим берүү 
жеткиликтүү жана сапаттуу болушу керек.  Сапаттуу билим алуу кесипкөй 
адистин өз тармагынын профессионал болушуна жана келечекте  
тажрыйба топтоого шарт түзөт.
Негизги программалардын жана менин платформамдын бири - бул жаш 
муундарга сапаттуу билим берүү жана адеп-ахлактыкка тарбиялоо. 
"Максатсыз адам - канатсыз куш" деген кыргыздын накыл кеби бар 
элибизде. Анын сыңарындай, бул жашоодо ар бир адамды улуу максат 
жетелеп, илгери үмүт, таза ниет менен иштеп, көрөңгөлүү өмүр, 
ишенимдүү кең келечекке ишенип жашоосу абзел.
Мындан сырткары, мен үй-бүлөлүк бакубатчылыкты колдоо 
программаларын иштеп чыгууну колдойм: жеткиликтүү кредиттерди берүү 
аркылуу турак жай саясаты маселелерин жакшыртуу, ипотекалык 
кредиттерди өнүктүрүү жана жеке турак жай куруу. Күчтүү жана бактылуу 
үй -бүлөлөр - биздин коомдун негизги күчү жана таянычы. 

Мен аймактын туруктуу өнүгүүсү үчүн долбоордук ишмердүүлүктү алга 
жылдырууга салым кошом. Биздин Ысык-Ата районунда өнугуунун бардык 
перспективалары бар. Бирок райондун потенциалы толук пайдаланылбай 
жатат.

Өлкөнүн өнүгүүсү жана жашообузду жакшыртуу үчүн иштө!

ТУЗ А.
ТЕЛ.:  0703 80 29 29

ПОЧТА: M.K.KANT@MAIL.RU

Рыскулов 
Максат

Борисович

Туулган датасы: 13.01.1987 

Кант шаардык кенешенин депутаты

1. Улуттар арасындагы саясатты күчөтүү.
2. Региондорго багытталган социалдык саясат.
3. Региондорду өнүктүрүүгө багытталган өлкөнүн жаңы экономикалык 
саясатын иштеп чыгуу
4. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө жардам берүү
5. Жумуш орундарын түзүү, Ысык-Ата аймагына инвестиция тартуу

11. Маданият менен искусствону каржылоонун көбөйүшү, өндүрүштө аз 
айлык алган кызматкерлердин эмгек акысынын жогорулашы.

15. Альтернативалуу жана кайра жаралуучу энергия булактарына өтүүнү 
стимулдаштыруу. 

10. Мектепке чейинки мекемелерде, мектептерде, орто кесиптик жана 
жогорку окуу жайларында мугалимдердин эмгек акысын (биринчи кезекте 
базаны) жана социалдык статусун жогорулатуу. 

9. Айыл жергесиндеги жаштарды колдоо, жаштардын демилгелеринин 
стартаптарын өнүктүрүү үчүн бизнес-инкубаторлорду түзүү. 

6. Коррупцияга каршы эффективдүү күрөш

17.Айылда канализация жана тазалоочу курулмаларды куруу үчүн 
инвестицияларды, гранттарды тартуу.

7. Фермерлерди, айыл чарбаны жана айыл чарба өндүрүүчүлөрүн колдоо 
боюнча эффективдүү чараларды иштеп чыгуу

12. Бала бакчалардын санын көбөйтүү, мектепке чейинки мекемеден ар 
бир балага орун берүү. 

8. Спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү

13. Акысыз кызмат көрсөтүүлөрдү стандартташтыруу менен акысыз 
сапаттуу медициналык тейлөөнүн болушу. 

16. Ар бир айылды таза суу менен камсыз кылуу.

14. Билим берүү, илим жана маданиятка кайрымдуулукту жана жеке 
инвестицияларды стимулдаштыруу. 

Убакыт бизди тандады!!!

КАНТ Ш., МИКРОРАЙОН 2, УЙ № 12/3 
ТЕЛ.: 0999 140-014

Садовников
Вадим

Александрович

Туулган датасы: 27.09.1973 

ТЕЛ.: 0772501291
ПОЧТА: VADIM.SADOVNIKOV@INTERNET.RU

Будайчиев
Дуйшомбек

Кадыркулович

Туулган датасы: 12.10.1959

«Чекиш-Ата» СБКде жеке ишкер

Саламаттык сактоо: олкодо Covid-19 вирусунун жайылышын алдыналуу 
боюнча чараларды коруу.

Тышкы саясат: мамлекеттик чек-аралар жонундо, олконун тышкы карызы 
жонундо

Социалдык маселер: пенсионерлерге ДМЧ балдарга жардам беруу, 
мугалимдерге жанамедициналык кызматкерлеринин эмгек акысын 
жогорулатуу

Экологиялык койгойлор: автоунаа газынан абанын булгашынын осушун 
болтурбоо, резиналарды (унаашиналарды,текстиль калдыктарын) 
орттоого тыюу салуу

Экономикалык маселелер: заводдорду куруу, олко боюнча заманбап 
ФАПтардын ачылышы

Жол транспорттук инфраструктурасын онуктуруу: Бишкек шаарынын 
кочолорундогу тыгындарды азайтуу

К а д рл а р  ж о н у н д о  о к м от  А п п а р ат т ы н  ж а н а  П р ез и д е н т т и н 
администрациясынын жетекчилерин алмаштыруу, Министерлер 
кабинетинин бардык курамын алмаштыруу

Элге, мамлекетке жардам.

ТЕЛ.:+996707549949

Кожокеев 
Акылбек 

Алмарбекович

Туулган датасы: 17.08.1987 

ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Эртеңки күндү - бүгүн жөнүндө ойлонууну токтотпо.

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жайыл комитети, төрага

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

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:

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

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:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

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

5. Коомдук транспорт каттамдарынын жетишсиздиги

Экономика

3. Суу менен камсыздоо жана ичүүчү суунун сапаты начар

-дары-дармек рыногунун сапатына жана ашыкча баанын сакталышына 
мамлекеттик катуу көзөмөл

- өлкөгө инвестиция тартуу

Билим берүү

Маданият

6. Бала бакча менен мектептердин жетишсиздиги, узун кезек

- кыргызстандын товарларын дүйнөлүк рынокко чыгаруунун өсүшү

Бүткүл өлкө боюнча мыйзамдык деңгээлде чечүүнү талап кылган негизги 
багыттар:

- билим берүүнүн сапатын жогорулатуу. Мугалимдик кесиптин кадыр-
баркын калыбына келтирүүгө багытталган иш-чаралар

Экология

- аялдардын ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү

Саламаттыкты сактоо

-өлкөдө экологиялык энергетиканы өнүктүрүү зарыл

- билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу

— республиканын бардык аймактары үчүн туризмдин бардык түрлөрүн 
өнүктүрүү зарыл

2. Электр энергиясын өчүрүү

-медицина кызматкерлеринин айлык акысын жогорулатуу

-айлана-чөйрөнүн булганышын азайтуу боюнча өз ишин жолго койгон 
ишканалар үчүн салык жеңилдиктерин кабыл алуу

-жаңыларды к уруу  жана  эски  медициналык  мек емелерди 
модернизациялоо

4. Көчө жарыктандыруунун жетишсиздиги

7. Өз убагында тазалап, таштанды чыгарбоо

1. Жолдун сапаты начар, райондун бир бөлүгүндө жок

- жаңы заманбап маданий мейкиндиктерди жана эс алуу жайларын түзүү

1. Банк иши боюнча мыйзамды кайра карап чыгуу, коммерциялык 
банктардын пайыздык үстөктөрүн олуттуу түрдө төмөндөтүү. 
Микрокредиттик компанияларды, үстөк пайызы жылына 700 пайызга 
чейин жеткен күрөөканаларды жабуу боюнча мыйзам кабыл алынса, 
алардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында көптөгөн үй-бүлөлөр 
“карыздын тешигине” түшүп жатышат.

2. Башка мамлекеттеги мигранттардын укуктарын жана кызыкчылыктарын 
коргоо, эмгек көйгөйлөрүн чечүү.

3. Армияда толук кандуу кызмат өтөө укук коргоо органдарына кабыл 
алуунун милдеттүү шарты болушу үчүн калктын коопсуздугун камсыз 
кылуу үчүн чек ара аймактарын аскердик жактан бекемдөөгө көңүл буруу.

4. Мамлекеттик программалардын алкагында жаш үй-бүлөлөр үчүн 
мамлекеттик жеңилдетилген турак-жай программасы;

5. Депутаттардын шайлоочулардын алдында отчеттуулугун жана 
ачыктыгын камсыз кылуу;

6. Жалпысынан медицинаны реформалоо аркылуу ооруканалардагы 
медициналык кызматтын сапатын жогорулатуу. Карапайым үй-бүлөдөн 
чыккан жаштар үчүн чет өлкөдө мамлекеттин эсебинен жеткиликтүү 
сапаттуу билим алуу.

Нравственная власть - достойная жизнь!

Чакан фермерлер өздөрүнүн таза органикалык продукциясын 
экспорттоого багытталган жана ортомчуларсыз татыктуу киреше табууда!

Мүгедектерге жана пенсионерлерге чарбалык чарба ишканаларында 
жумуш жана киреше табуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт!

Ийгиликтүү айыл чарбасы – биздин жарандардын жыргалчылыгынын 
негизи!

Ар бир айыл өкмөткө өкмөттүн кепилдиктеринин эсебинен алдыңкы айыл 
чарба техникалары лизингге берилет. Ар бир дыйкан жана фермер айыл 
чарба техникасын жеңилдетилген шартта колдонот! Дыйкандар жана 
дыйкандар талаа жумуштарынан жыл сайын 4 миллиард сом унемдешет.

Ар бир фермер алдыңкы билимдерге, мыкты стандарттарга жана туруктуу 
чарба жүргүзүү тажрыйбасына үйрөтүүгө мүмкүнчүлүк алат.

300 000ден ашык дыйкан чарбалары жылдык 7% менен арзан айыл чарба 
кредиттерин алышат!

 Билим жана маданият

Социалдык колдоо

Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү менен ар бир айылдын 
жаштарынын өнүгүүсү каржыланат! Жаштар дүйнөдөгү эң мыкты 
университеттерде билим алып, Мекенибиздин жыргалчылыгы үчүн 
сүйүктүү Кыргызстанга алдыңкы билим, идеялар менен кайтуулары керек!

«Коомдо адилеттик, ар бир үйдө бакубатчылык!"

Кыргыз Республикасынын мыйзам  актыларынын,  калктын маданий, 
руханий  салттуу баалуулуктарын сактоо жана  өркүндөтүү жаатындагы 
бекитилген ишчараларын колдоо

Калкыбыздын  улуттук каада  салт, үрп- адат , нарк-насилин колдоо жана 
сактоо боюнча иш аракеттерди жасоо
Өлкө аймагындагы баардык аймактардагы  тарых-маданий мурастарды 
коргоого алуу жана сактыгын камсыздоо

Өлкө  аймагындагы баардык дин конфессияларынын,  руханий 
баалулуктарды  сактоо жана өлкөнүн биримдигин бекемдөө 
максатындагы иш аракеттерин колдоо

Мамлекет аймагындагы баардык этностук  канфессиялардын улуттук 
баалуулуктарынын сакталышын  камсыз кылуу

Кыргыз Республикасынын  аймагында материалдык эмес маданий 
мурастын элементтерин коргоо жана пайдалануу жаатында укуктук 
ченемдерди камсыздоо. 

“Манас” эпосунун жайылтышын  жана анын  руханий мурасын камсыздоо
Өлкөбүздүн  тамыр өзөгүн  түзгөн эпосторду, дастандарды, уламыштарды 
жалпыга жайылтуу жана түпкү руханий мазмунун жэткирүү

ТЕЛ.: 0554909010      
ПОЧТА: MEDER.KUBANYCH@GMAIL.COM

ТЕЛ.: 0555788775



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 ЫСЫК-АТИНСКОМУ ОКРУГУ №30 

Касымов
Аскар

Тумурчинович

Дата рождения: 08.09.1971 

Место работы и занимаемая должность: 
АНК Общественное объединение уйгуров КР «Иттипак» - председатель. 

1) Улучшение инфраструктуры на территории Чуйской области 
Ыссык-Атинского района. Необходима комплексная программа 
развития инженерных сетей в сельских населенных пунктах, которая 
включала бы не только прокладку дорог, водопроводов, электросетей и 
т.д., но и касалась вопросов расселения жителей…

2) Защита и представление законных интересов граждан. Закон «О 
статусе депутата местного Кенеша». Эта статья весьма важна для 
общественной защиты интересов граждан от коррупционных проявлений 
в местных органах…

3) Содействие развитию образования, здравоохранения и культуры, 
созданию мест семейного отдыха. Законодательство позволяет 
местным Кенешам устанавливать доплаты учителям, медикам и 
работникам культуры. Размеры надбавок определяются объемами 
средств местного бюджета… Оказание поддержки желающим создавать 
объекты культуры и отдыха, настойчиво представлять интересы своих 
избирателей в администрации нашего района. 

4) Проведение отчетов перед избирателями каждые полгода и 
регулярное информирование о своей деятельности. Полноценная 
работа депутата не возможна без постоянного общения с избирателями и 
информирования о результатах своей деятельности. Публиковать краткие 
статьи об итогах работы в местной газете, создать интернет-сайт. 
Придерживаться открытого и максимально доступного стиля работы.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ТЕЛ.: 0551 00 61 92
ПОЧТА: ITTIPAK_17@MAIL.RU

Курманов 
Байыш 

Жантаевич 

Дата рождения: 12.04.1969 

Место работы и занимаемая должность: 
Фермерское хозяйство председатель

Социальная поддержка семьи

- разработать и внедрить программу приобретения жилья на льготных 
условиях для семей с двумя и более детьми.

Цель: обеспечить молодежь работой.

- повышение качества подготовки будущих преподавателей в 
педагогических институтах;

Трудоустройство и занятость

Задачи: создать заметный рычаг регулирования молодежной занятости на 
рынке труда, меры социальной поддержки.
Пути решения: улучшить информационное обеспечение рынка труда, 
предоставлять квотированные рабочие места после окончания 
образовательных учреждений, создать условия для роста самозанятости, 
проводить экскурсии по местам возможного трудоустройства, 
возобновить собственные производства, чтобы появились рабочие места.

- Увеличить срок выплаты пособия по уходу за ребенком.

2. Социальное обслуживание населения
- Повышение информированности граждан о мерах и программах 
социальной поддержки, реализуемых государством;
- повышение средней заработной платы соцработников;
3. Образование и трудоустройство
- Строительство необходимого количества детских образовательных 
учреждений;

- повышение привлекательности профессии учителя за счет 
предоставления мер государственной поддержки и системы льгот для 
педагогов всех уровней;
- внедрение в высших учебных заведениях принципа государственного 
заказа на обучение студентов по определенным специальностям с 
последующим гарантированным трудоустройством (в т.ч. студентов с 
инвалидностью);
- необходимы налоговые льготы и обеспечить иные формы 
государственной поддержки предприятиям и организациям, 
принимающим на работу инвалидов.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Таштанбеков 
Акбокон

Дукенович

Дата рождение: 17.05.1963 

Место работы и занимаемая должность: Председатель политсовета 
партии «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане»

4. Развитие промышленного и аграрного секторов, сельского хозяйства. 
Требуется запустить процесс реструктуризации промышленности для 
перехода от сырьевого экспорта к экспорту готовой продукции 
Гарантированное предоставление рынков сбыта для продукции 
отечественного производства. 

2. Решения вопроса по трансформации земель, проведу расследование 
по земельным реформам за последние года;
3. Улучшения системы школьного образования, путем реформ. 
Обязательное предоставление полноценного питания для школьников. 
Всесторонняя защита чести и достоинства учителей;

Уважаемые, жители Ыссык-Атинского района!

6. Я иду защищать ваши права, буду добиваться прозрачности и 
законности всех представительств власти, приложу все усилия для 
искоренения коррупции.

  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 района. 

С уважением, Таштанбеков Акбокон Дукенович. 

1. Обеспечения доступным современным жильем. Буду добавиться 
создания домостроительного комбината, вблизи г. Кант. В год ДСК будет 
вводиться 2 млн.кв. метров жилья, и это не только этажные дома, но и 
крестьянские коттеджи, больницы, школы, садики, а также заводы, 
фабрики и объекты сельхоз назначения. На комбинатах будут 
трудоустроены более 15 тысяч граждан местного населения.

5. Реализации программы по реформированию системы страхования в 
здравоохранении. Внедрение систем цифровизации для упрощения 
условий доступа граждан к медицинским услугам;

Для граждан района я буду добиваться:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

«Только испытавший всю горечь войны - знает цену мира!»

Г.КАНТ, УЛИЦА ЛЕНИНА 78 
ТЕЛ.: 0 559 170  170, 0 509 170 170 

ПОЧТА: AKBOKONTASTANBEKOV@GMAIL.COM

Дурсунов 
Атамша 

Латифович

Дата рождения: 19.09.1961  

Место работы и занимаемая должность: 
Частный предприниматель

Требуются инвестиции для построения перерабатывающих заводов, 
фабрик для создания новых рабочих мест в округе. Нужна реальная 
властЬ, которая создаст возможность для контроля над жизненно 
важными отраслями и сферами жизнедеятельности: здравоохранение, 
образование, социальные организации и др.
Продолжающая пандемия коронавируса с прошлого года по сегодняшний 
день выявила кризисное состояние здравоохранения как следствие 
экономических проблем Кыргызстана. Состояние в сельском хозяйстве 
страны тяжелое: беды тружеников села из-за нехватки поливной воды в 
родной Чуйской области. Недобор урожая зерновых проблемы с кормами 
в животноводстве приведут К росту цен на продукцию. Повышение цен на 
энергоносители – бензин и дизельное топливо, приведут к очередному 
экономическому кризису, что чревато для стабильности Кыргызстана. 
Разрозненные фермеры Кыргызстана не могут решать проблемы 
производства агропродукции. Кроме нехватки поливной воды фермеры не 
имеют хорошую технику, посевного материала для высоких урожаев, 
проблемы с реализацией из-за отсутствия логистики, отсутствия 
поддержки государства в решении всего комплекса проблем. Требуется 
пересмотреть правовую базу для повышения сельскохозяйственного 
производства используя передовые практики в этой области. Турдакун 
Усубалиев, в книге «Вода – дороже злата», пророчески утверждал, что 
вода дороже золота. Решу проблему чистой и поливной воды жителей 
Кыргызстана, если смог содействовать доступу к чистой воде 4000 семей, 
жителей сел в Чуйской области, то в масштабах округа и страны, это 
наиважнейший вопрос буду решать на законодательном уровне.  

Занимаясь работой, депутатом аильного Кенеша многие годы решаю 
проблемы на родной земле. Мои земляки Ысык-Атинского района не могут 
должной мере получить базовые услуги, будь здравоохранение или 
образование для своих детей. Через свою общественной деятельность 
смог содействовать ремонту Буденовской средней школы, был 
отремонтирован детский сад в с.Кочкорбаева, смогли также обеспечить 
доступ к чистой воде 4000 семьям. Дальше во время пандемии 
коронавируса смогли обеспечить пятью конденсаторами и машиной 
скорой помощи Кантскую районную больницу. Но, как депутат местного 
Кенеша не смогу решить множество задач, их нужно ставить комплексно и 
на законодательном уровне Жогорку Кенеша, куда баллотируюсь от 
своего округа.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

НАКАЗ МОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ-ПРИКАЗ К ИСПОЛНЕНИЮ!

Г. КАНТ УЛ. ЛЕНИНА, 122
ТЕЛ.: 0558-283-899

ПОЧТА: MURATFAZLIEV777@GMAIL.COM

Джыргалбаев
Нурбек

Усенкулович

Дата рождения: 11.10.1973  

Место работы и занимаемая должность: 
Жайылский комитет, председатель

Успешное сельское хозяйство – основа благополучия наших граждан!

В каждый айыльный окмоту за счет гарантий Правительства будет 
закуплена в лизинг передовая сельхозтехника. Каждый крестьянин и 
фермер будет пользоваться сельхозтехникой на льготных условиях! 
Фермеры и крестьяне ежегодно будут экономить на полевых работах 
составит 4 млрд сомов.

Каждый фермер будет иметь доступ к обучению передовым знаниям, 
лучшим стандартам и бережным технологиям в сельском хозяйстве.

Мелкие фермерские хозяйства ориентированы на экспорт своей чистой 
органической продукции и получают достойную прибыль без посредников!  

 Образование и культура

За счет увеличения доходов местных бюджетов будут финансироваться 
развитие  молодежи в каждом селе! Молодежь должна учиться в лучших 
университетах мира, и возвращаться в любимый Кыргызстан с 
передовыми знаниями и идеями на благо нашей Родины! 

Социальная поддержка

Более 300 000 крестьянских хозяйств получат доступные сельхозкредиты 
под 7 % годовых!

Люди с ограничениями по здоровью и пенсионеры получат возможность 
найти работу и доход в домашних фермерских предприятиях!

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

«Справедливость - в обществе, благополучие - в каждый дом!"

ЫСЫК-АТИНСКИЙ Р-Н., С.КРАСНАЯ РЕЧКА, УЛ.ЛЕНИНА 17А
ТЕЛ.: 0555292980

ПОЧТА: ALMZV21@GMAIL.COM

Бекитаев
Мирлан 

Абдыбекович 

Дата рождения: 05.07.1977  

Место работы и занимаемая должность: 
Директор ОО «Бюро стратегических исследований»

1. Пересмотреть закон о банковской деятельности, существенно снизить 
процентные ставки коммерческих банков. Принять закон о закрытии 
микрокредитных компаний, ломбардов у которых процентная ставка 
достигает до 700 процентов годовых, в результате деятельности многие 
семьи попадают в «долговую яму» 

3. Обратить внимание на военное усиление приграничных территорий для 
обеспечения безопасности населения, чтобы полноценная служба в 
армии была обязательным условием приема в правоохранительные 
органы.

4. Государственная льготная программа жилья молодым семьям в рамках 
государственных программ;

5.Обеспечить подотчетность и прозрачность депутатов перед 
избирателями;

6 .Повышение качества медицинских услуг в больницах за счет реформы  
медицины в целом. Доступное качественное образование за рубежом для 
молодежи из простых семей за счет государства.

2. Защита прав и интересов мигрантов в другой стране, разрешение 
трудовых проблем.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Нравственная власть - достойная жизнь!

ТЕЛЕФОН: 0550996666
    АДРЕС ШТАБА: Г. БИШКЕК  УЛ. ГОРЬКОГО 108

ПОЧТА: 9BULAK@GMAIL.COM

Эдигеев 
Джанат

Асылбекович

Дата рождения: 15.08.1988 

Место работы и занимаемая должность: Азиатский медицинский 
институт им. С. Тентишева, проректор по качеству образования и трудовой дисциплины.

Повышение престижа профессии учителя путем материального и 
морального стимулирования, совершенствования материально-
технической базы учреждений образования.  Очень важно содействовать 
закреплению молодых специалистов на первом рабочем месте через 
создание условий для совершенствования профессиональной 
деятельности, карьерного роста, доступности жилья и отдыха.

Решение вопросов дорог скотопрогона на пастбища (джайло). Фермеры, 
скотоводы недолжны сталкиваться с проблемами труднодоступности 
пастбищ, дорог, использования угодий, поставками продуктов питания, 
кормов и необходимых лекарств, и т.д. 

Образование должно быть доступным и качественным, программы 
должны этому соответствовать. Качественное образование, которое ты 
получаешь в средней школе, далее в высшем учебном заведении 
является основой становления личности в будущем. Ведь качественное 
образование дает личности становиться профессионалом своего дела и 
источником знаний и опыта. Мы должны переходить от количества к 
качеству!  
Нравственное воспитание подрастающего поколения и пропаганда 
здорового образа жизни основа благосостояния страны. 

Развитие программ по поддержке семейного благополучия: 
совершенствование вопросов жилищной политики путем предоставления 
доступных кредитов, развитие ипотеки и индивидуального домостроения. 

Как работник, работающий в высшем учебном заведении и как 
председатель комиссии Кантского городского кенеша по социальным 
вопросам, я знаю, что одна из важнейших тем для нас — образование и 
здоровье молодого поколения.

Совершенствование материально-технической базы учреждений 
здравоохранения - первостепенная задача, требующая пристального 
внимания. У сельского населения должна быть возможность быстро и 
качественно получать квалифицированную медицинскую помощь. 
Благоустройство территорий и дорог, вопросы водоснабжения. 
Увеличение финансирования на ремонт дорожного покрытия не только на 
улицах районного центра, но и в первую очередь сёл и в отдаленных 
населенных пунктах нашего района.

Привлечение инвестиций, продвижение проектов нацеленных на 
устойчивое развитие Ысык-Атинского района вот над чем мы должны 
работать! 
С уважением, Эдигеев Дж.А.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Работать во благо страны и сделать нашу жизнь лучше!

С.ТУЗ
ТЕЛ.:  0703 80 29 29

ПОЧТА: M.K.KANT@MAIL.RU

Рыскулов 
Максат

Борисович

Дата рождения: 13.01.1987  

Место работы и занимаемая должность:
депутат Кантского городского Кенеша

13. Доступность бесплатного качественного здравоохранения при 
стандартизации бесплатных услуг. 

5. Создание рабочих мест, привлечений инвестиций в Ыссык-Атинский 
район.

15. Стимулирование перехода на альтернативные и возобновляемые 
источники энергии. 

11. Увеличение финансирования культуры и искусства, рост зарплат для 
малооплачиваемых работников отрасли.

9. Поддержка молодежи в сельской местности, создание бизнес 
инкубаторов для развития стартапов молодежных инициатив. 

14. Стимулирование благотворительности и частных инвестиций в сферу 
образования, науки и культуры.

2. Адресная социальная политика, ориентированная на регионы. 
1. Укрепление межнациональной политики. 

7. Разработка эффективных мэр для поддержки фермеров, сельского 
хозяйства, сельских производителей. 

10. Повышение зарплаты (прежде всего – базовой) и социального статуса 
преподавателей  дошк ольных  учреждений ,  шк ол ,  средних 
профессиональных и высших учебных заведений. 

17. Привлечение инвестиций, грантов для строительства канализации и 
очистных сооружений в селе.  

16. Обеспечений чистой питьевой водой каждое село. 

3. Разработка новой экономической политики страны ориентированный на 
регионы. 

12. Увеличение числа детских садов, обеспечение местом в дошкольном 
учреждении каждого ребенка. 

6. Эффективная борьба с коррупцией. 

8. Создание условий для развития спорта. 

4. Содействие развитию малого среднего бизнеса. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Время выбрало нас!!! 

Г. КАНТ, МИКРОРАЙОН № 2 СТРОЕНИЕ № 12/3 
ТЕЛ.: 0999 140-014

Садовников
Вадим

Александрович

Дата рождения: 27.09.1973  

Место работы и занимаемая должность:
Временно не работает

6. Нехватка детских садов и школ, большие очереди

1. Низкое качество дорожного покрытия, а в части округа полное 
отсутствие

Основные направления работы по проблематике округа:

2. Перебои с электричеством
3. Плохое водоснабжение и качество питьевой воды
4. Отсутствие достаточного количества уличного освещения
5. Недостаточное количество маршрутов общественного транспорта

7. Несвоевременная уборка и вывоз мусора
Основные направления, которые требуют решения на законодательном 
уровне по всей стране:
Экономика
- Необходимо развитие всех видов туризма для всех регионов республики
- Привлечение инвестиций в страну
- Увеличение экспорта кыргызских товаров на мировом рынке
- Поддержка и развитие Женского предпринимательства
Культура
- Создание новых современных культурных пространств и мест 
проведения досуга

- Повышение качества образования. Мероприятия, направленные на 
возвращение престижа учительской профессии

Здравоохранение
-Строительство новых и модернизация старых медицинских учреждений
-Увеличение зарплат медицинскому персоналу
-Жесткий контроль со стороны государства за рынком лекарственных 
средств на соответствие качеству и отсутствие завышенных цен
Экология
-Необходимо развитие экологической энергетики в стране
-Принятие налоговых льгот для предприятий, которые настроили свою 
деятельность таким образом, чтобы снизить загрязнение окружающей 
среды

Образование

- Увеличение заработной платы для работников сферы образования

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Говорю правду, поступаю справедливо!

ТЕЛ.: 0772501291
ПОЧТА: VADIM.SADOVNIKOV@INTERNET.RU

Будайчиев
Дуйшомбек

Кадыркулович

Дата рождения: 12.10.1959 

Место работы и занимаемая должность:
Частный предприниматель на рынке Чекиш-Ата

О кадрах: заменить весь состав руководителей Аппарата Правительства 
Администрации Президента, весь состав кабинета министров

Жилищный вопрос: Внести изменения в земельный кодекс, ст 32 
дополнить пунктом «все граждане страны имеют право 1 раз в жизни 
получить квартиру безвозмездно, т.е. бесплатно согласно очереди

Здравоохранение: принять меры по предотвращению распространения 
Covid-19 в стране. 

Социальные вопросы: помощь пенсионерам, детям ЛОВЗ, повышение 
зарплаты учителям, врачам

Транспорт: уменьшить пробки на дорогах страны.

Внешняя политика: О государственных границах, о внешнем долге

Экологические проблемы: предотвратить рост загрязнения воздуха от 
автомобильного газа, запретить сжигание резины, отходов текстиля

Экономика: строительство заводов, открытие ФАПов по всей стране

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

Помощь народу, государству.

ТЕЛ.:+996707549949

Кожокеев 
Акылбек 

Алмарбекович

Дата рождения: 17.08.1987  

Место работы и занимаемая должность:
Временно не работает

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

ВЫБИРАЯ ДОСТОЙНЫХ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ!

Не переставай думать о завтрашнем дне – сегодня.

Введение:
   В последнее время все более отчетливее видно, что принятые в нашем 
обществе и следуемые уже много поколений подряд такие качества как 
гостеприимность, отзывчивость, доброта, мужественность, отвечать на 
зло добром в последнее время забываются, а в век технологического 
прогресса, даже, оказались под угрозой полного исчезновения. 
Столкновения мировых политических гигантских исполин повлияли и на 
нашу жизнь, на наши традиции, на культурные устои нашего народа. 

Один из путей развития нашей страны – обратить внимание на культуру и 
поднять национальный  разум нашего народа, создать каждому 
гражданину такие условия, чтобы он любил свою страну и жил лозунгом 
«Я буду развиваться в своей стране». Каждая развивающая страна 
завоевала веру своего народа через культурные мероприятия и этот шаг в 
свое время повлиял на экономическое развитие страны.

Вышесказанные ситуации появились по причине того, что не обращается 
должного внимания к своей культуре. Дети посредством интернета 
получают много информации за короткое время и к сожалению 
используют в повседневной жизни. Молодежь вместо произведений на 
родном языке, которые содержат национальные ценности выбирает 
зарубежных, чуждых нам авторов. Наша культура уходит на второй план, 
забывается. В результате, многие граждане не доверяют своей стране и 
ищут хорошую жизнь за рубежом, в качестве мигрантов.

Улучшение культуры в обществе и сохранение традиционных духовных 
ценностей с целью их дальнейшего развития и распространения»

Например, на институт семьи повлияло негативно: увеличилось число 
разводов, много разногласий в семье. Мы знаем, что раньше одно слово 
отцов имело больше веса. Слово «это стыдно» имело огромное влияние в 
обществе. Слово наших отцов «Достоинство сильнее смерти» теперь 
кажется теряет свою цену.

Выход

ТЕЛ.: 0554909010      
ПОЧТА: MEDER.KUBANYCH@GMAIL.COM

«Жаш кезибизде, кызмат кылалы мекенибизге»

ТЕЛ.: 0555788775


