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№ 31 ЧYЙ-КЕМИН ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

ЭСКЕРТЩЩ: №7 талапкер ёз арызынын 
негизинде каттосу жокко чыгарылган. ТАТЫКТУУЛАРДЫ ТАНДАП – ӨНҮГҮҮНҮ ТАНДАЙБЫЗ!

Саккараев 
Медербек 

Джаманкулович 

Туулган датасы:

zz Айыл чарба техникасын, минералдык жер семирткичтерди, 
запастык бөлүктөрдү ж.

zz Айыл чарба жерлерин, анын ичинде жайыттарды калыбына 
келтирүүгө багытталган ченемдик укуктук актыларды 
мыйзамдык деңгээлде иштеп чыгуу;

zz айыл чарба субъекттерин өнүктүрүү үчүн жеңилдетилген 
кредиттерди берүү, анын ичинде техникаларды, жер 
семирткичтерди сатып алуу, заманбап технологиялык 
процесстерди киргизүү;

● Этностор аралык ынтымакты чыңдоо, Кыргызстан элдеринин 
улуттук маданий салттарын колдоо жана өнүктүрүү.

No31 Чүй-Кемин шайлоо округунун тургундарынын 
кызыкчылыгын билдирип,  мен шайлоо алдындагы 
программамдын өзөгүнө төмөнкү маселелерди койдум.

zz айыл чарба субъекттеринин суу ресурстарын сарамжалдуу 
пайдалануу технологияларын киргизүү (тамчылатып сугаруу);

Өлкөнүн айыл чарбасы Кыргыз Республик асынын 
экономикасынын локомотивине айланышы керек деп терең 
ишенем. Агроөнөр жай тармагына жетиштүү көңүл бурулбай 
жаткандыгы айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн жагымдуу 
шарттардын жоктугунан, жер иштетүүнүн прогрессивдүү 
технологияларын киргизүүнүн жоктугунан, ошондой эле бул 
көйгөйгө илимий мамиленин жоктугунан келип чыккандыгын 
моюнга алышыбыз керек. миндеген гектар айыл чарба 
жерлеринин азайып кетишине жана кыртыштын андан ары 
эрозиясына дуушар болушуна алып келди, елкенун буткул 
агроенер жай комплексине коркунуч туудурду.

zz Чүй-Кемин районунун мурдагы өнөр жайын калыбына 
келтирүүгө ата мекендик жана чет өлкөлүк инвесторлор үчүн 
так кепилдиктерди түзүүчү жагымдуу шарттарды түзүү жана 
мыйзамдык ченемдердин комплексин кабыл алуу;

Кыргызстан айыл чарбасы басымдуу өлкө болгондуктан, мен 
ата мекендик айыл чарбасын кайра жандандырууну жактайм.

Ушуга байланыштуу мен төмөндөгүлөрдү сунуштайм:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

ТЕЛ.: 0701701777

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Мамыров 
Кубатбек 

Шамырбекович 

Туулган датасы: 11.09.1986 

- Мен ишенем, азыркы системанын алкагында кризистен толук 
чыгуу мүмкүн эмес. Бийлик алмашып, принципиалдуу жаңы 
социалдык-экономикалык жана саясий багыт керек. Кризиске 
каршы программада төмөнкүлөр каралган:

- Кыргызстанда улуттук байлыкты бир ууч абийирсиз 
бизнесмендер менчиктеп алган олигархиялык режим орноду. 
Капитализмдин дүйнөлүк  кризиси Кыргызстандын 
экономикасынын кыйроосун курчутуп жатат.

- турак жай-коммуналдык чарбаны күтүүгө чегерүүлөрдү 
көбөйтүү

- айлык акыларды, пенсияларды, стипендияларды жана 
балдарга жөлөкпулдарды жогорулатуу;

- өлкөнүн жаратылыш ресурстарын жана экономикасынын 
базалык тармактарын мамлекеттик менчикке кайтаруу, бул 
кийинки кайра куруулар үчүн зарыл каражаттардын булагын 
түзөт;
- жеке кирешеге прогрессивдүү салык салууну киргизүү 
(медайым жана олигархтар үчүн салыктарды бирдей үлүштө 
төлөөгө жол берилбейт.

- илимдин жандануусу, илимий-изилдөө иштерине жана иштеп 
чыгууларга кеткен чыгымдардын олуттуу өсүшү;

- мамлекеттик валюталык каражаттарды ата мекендик 
экономикага инвестициялоо үчүн гана пайдалануу;

- айыл чарбасын мамлекеттик колдоо, өндүрүүчүлөр менен 
керектөөчүлөрдүн ортосундагы ортомчулук байланыштарды 
кыскартуу жана башка чаралар.
Менин программам сиздердин сунуштар жана заказдар үчүн 
ачык.
Мен шайлоочуларга созумду беремин: ез ишинде ез 
программамды жана шайлоочулардын наказдарын 
жетекчиликке алып, алардын аткарылышы женунде дайыма 
отчет берип турууга; бийликти эмгекчилердин таламдарында 
пайдаланууга, алардын ак ниеттуу жана ырааттуу екул-дугуне 
жана укуктарын коргоого; Референдумдарды жана бул үчүн 
тургундардын чогулуштарын пайдаланып, жашоочулардын эң 
маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышууга реалдуу 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу Азыркы саясий системада 
оли гархтар  с оюзунун  жана  бюрократиянын  жек е 
кызыкчылыктарынан көз карандысыз жалгыз күч катары мен 
гана калам.

Чүй облусунун онуктуруу фондунун Төрагасы 

Эрктуу чечим ишеничтуу кадам  

ТЕЛ.: 0700886491

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Жансеитов 
Тынайбек 

Каныбекович

Туулган датасы: 14.05.1988 

Элдин, өлкөнүн тагдыры үчүн жоопкерчиликти сезип, кийинки 
жылдар саясий туруктуулуктун жана бакубат экономиканын 
өнүгүү мезгили болушу үчүн мен иш-аракеттердин 
программасын сунуштайм.

Өз тагдырың үчүн жоопкерчиликти ала турган, өзүң үчүн, элиң 
үчүн, өлкөң үчүн ойлоно турган мезгил келди.

Мен Жансеитов Тынайбек Каныбекович, мен өлкөнүн эң 
маанилүү милдети катары экономикалык өсүш үчүн гана эмес, 
демократиянын социалдык баалуулуктары биз үчүн маанилүү 
деп эсептейм – өлкөбүздүн ар бир жараны тандоо эркиндигин 
сезиши, өзүнүн мүлкүн, укуктарын коргоону жана балдарды 
татыктуу  тарбиялоого  мүмкүнчүлүк .  Мамлекеттик 
маселелерди чечүүдө карапайым жарандардын укугу 
бузулбашы керек. Карапайым элдин жашоосу начарлап 
кеткенде кандай реформа болбосун маанисин жоготот.

Бүгүн элибиз үчүн тарыхый учур, Кыргызстандын мамлекет 
катары сакталып калуу коркунучу бар, ушуга байланыштуу 
экономиканы калыбына келтирүүнү камсыз кыла турган жана 
коомдун эмоционалдык абалын мейкиндикке багыттай турган 
улуттук иш-аракеттер планын түзүү зарылчылыгы келип чыкты. 
чыгармачыл канал.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өзүнүн өнүгүү жолун 
табууга аракет кылып келет. Ата-бабаларыбыздын осуяттарын 
унутуп,  ушул убакыттын ичинде биз өзүбүзгө жат 
баалуулуктардын күчтүү экспансиясына дуушар болдук. Ушул 
убакыттын ичинде биздин элибизге Батыш дүйнөсүнүн таттуу 
сүрөттөрү орнотулуп, биздин лидерлер башкалардын 
үлгүлөрүн жана чет элдик баалуулуктарды элибизге жагымдуу 
кылып көрсөтүүгө аракет кылышкан. Өлкөдө жасалган 
иштердин баары элибизге туура жашоого үйрөтүүгө аракет 
кылган туруктуу кеңешчилердин көрсөтмөсү менен аткарылды. 
Башка өлкөлөрдүн моделдери: Швейцария, Малайзия, биздин 
элдин менталитети эске алынбай өнүгүү жолу катары 
сунушталды.
Кыргыз элинин өзгөчөлүгү дайыма өзүнүн өзгөчөлүгүн, 
мамлекеттүүлүгүн сактап калуу болгон. Биздин салттарыбыз 
демократиялык баалуулуктар менен айкалышкан гүлдөгөн, 
ийгиликтүү мамлекет болууга бизде бардык мүмкүнчүлүктөр 
бар.

Токмок шаардык кеңеши, депутат

ТЕЛ.: 0508526644

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Ташиев 
Рустам 

Рахимович 

Туулган датасы: 02.07.1974

ь Кантип? Мыйзамсыз менчиктештирилген ишканаларды 
мамлекеттин карамагына кайтарабыз!  «Кумтөрдү» 
кайтардыкпы, биздин да ишканаларыбызды кайтара алабыз!

ь Кантип? Аларды көзөмөлдөө жана текшерүү укугун 
жергиликтүү тургундарга беребиз! Уурулук азайса – жолдор 
көбөйөт! 

ТАШИЕВДИН ПЛАНЫ!

ь Кантип? “Кумтөрдүн” кызматкеринин орточо айлык акысы 
30000 – 40000 сомдун тегерегинде. Ишканаларды элге 
кайтарабыз, аларды жандандырабыз, инвесторлорду 
тартабыз! Биз мындан да көп нерсеге татыктуубуз!

Менин максатым – адамдардын жыргалчылыгы жана туулуп 
өскөн аймакты өнүктүрүү! Мен социалдык, аймактык же улуттук 
статусуна карабай, бардык жашоочуларга адилеттүү 
шарттарды түзүп берем!
Коюлган милдеттерди ишке ашыруу үчүн менин командам 
реалдуу иштер жана аймактын мүмкүнчүлүктөрү менен 
бекемделген ПЛАН иштеп чыккан! Бирок бул ПЛАНды 
БИРГЕЛИКТЕ гана ишке ашыра алабыз!
Жерибизди жандандыралы! Биздин Сары -Өзөн Чүйүбүз 
кайрадан адамдар жашаганга эң сонун чөлкөмгө айланууга 
тийиш!

ь Максаты: Учурда аймактагы орточо айлык акы 13704,9 сом – 
аны 2024-жылга 24 000 сомго чейин көбөйтөбүз!

ь Максаты: Жаңы сапаттуу жолдор! 2024-жылдан баштап эле 
ар БИР калк жашаган айылдарда 10 чакырымдан кем эмес 
жолдорду курабыз жана капиталдык ремонттон өткөрөбүз! 

ь Максаты: 2024-жылга 10 000 жаңы жумуш орундарын 
түзөбүз!

ЖЧК "Ташиев консалтинг групп" Президент

БИР ГАНА ТАШИЕВ! №4! 

ТОКМОК Ш., ГАГАРИНА К., 75 (АРЗ2)
ТЕЛ.: 3-53-11

ПОЧТА: TASHIEV_NOMER_4@MAIL.RU  

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Дуйшеналиев 
Нурлан 

Кадырбекович

Туулган датасы: 10.07.1985 

Мен,  Дүйшөналиев Нурлан Кадырбекович,  Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын 
шайлоого өлкөбүздүн улуттук өнүгүүсүнө өз салымымды кошуу 
максатында барам. Шайлоочулардын ишенимин актоо мен 
үчүн чоң жоопкерчилик, ошондуктан шайлоочулардын 
бакубаттуулугу, жашоонун сапатын жана туруктуулугун 
жогорулатуу үчүн бардыгын жасоо зарыл.

- Ыңгайлуу жашоо

- Айылды өнүктүрүү

- Тарыхты жана салтты сактоо

- Баарына кам көрүү

Мен өзүмдүн программамда Кыргызстанды бир командада 
күчтүү жана кудуреттүү мамлекетке айландыра алган 
адамдардын ар тараптуу гүлдөп өнүгүшүнө салым кошкон 
негизги позицияларды, турмуштун аспектилерин тизмектегим 
келет:
- Жакшы иш бар
- Адамдын ден-соолугу
- Күчтүү үй-бүлө

- Билим жана илим эң жогорку деңгээлде

- Таза экология
- Күчтүү экономика

- Маданиятты өнүктүрүү

- Жаштар саясатын колдоо
- Жарандык түшүнүк

- Күчтүү тышкы саясат жана коргоо

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Кыргыз Республикасынын Саламаттык   
сактоо министрлигинин Диагностикалык борборубашкы дарыгердин орун басары 

ТЕЛ.: 0555093347

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Сейтказиев 
Анаш

Токтосунович

Туулган датасы: 25.10.1958 

- пенсия курагын томондотууну сунуштайм: аялдар учун – 55 
жаш, эркектер учун – 60 жаш.

- олконун экологиялык тармагын сактоо учун жаратылыш 
ресурстары аз болгон кен чыккан жерлерге мораторий 
жарыялоо зарыл. Ал эми кен коп чыккан жайлардагы 
мамлоекеттин улушу 51%дан кем болбоого тийиш.

-  олконун аграрный сектору туп тамырынан бери 
реформалоону талап кылат.

- улуттун генофондун сактап калуу максатында радиоактивдуу 
элементтери бар кен чыккан жайларды иштетууну толугу 
менен токтотуу керек. Мурдатан калган радиоактивдуу жайлар 
чукул арада башка жайларга кочурулуусу жана иштетилуусу 
зарыл.

-   акысыз жана жеткилуктуу билим беруу жана медицинаны 
калыбына келтируу.

- бизнес осуу иштеп акы тапкан аймакта салык толоого тийиш.
- байлар учун байлыкка салык киргизуу.

Устубуздогу жылдын январь айында кабыл алынган 
р е с п у бл и к а б ы зд ы н  ж а н ы  к о н с т и т у ц и я с ы  а р  б и р 
кыргызстандыкка коомду мындан ары демократташтырууга 
мумкундук берген можариталдын жана ар кандай 
партиялардын катышуусунда ркспубликанын мыйзам 
чыгаруучу органына оз окулдорун, тактап айтканда оз 
депутаттарын шайлап алууга укук берет. Ошондуктан менин 
билимим жана тажрыйбам баанын  осушун токтотууга гана 
эмес экономиканын, онор жайынын онугуусу, жаны жумушчу 
орундарын тузуу учун мумкундук берет.

Мамлекет фермерлер менен дыйкандар остургон айыл чарба 
продукциясын сатып алуу учун баардык шарттарды тузуусу 
керек.

Жараткан эгебиз: «кудайга ишен, бирок кол куушуруп отуруп 
алба» деген насаат айткан. Мен келечекке алдыдагы келе 
жаткан шайлоолорго ишенимдуу жана тынч караймын. 
Анткени бизге тазаа жана ачык шайлоону убада кылышууда. 
Кол куушуруп отуруп албоо керек. Мен биздин шайлоочулар 
туура тандап, ак дилден шайлашат деп ишенемин.

- баардык пенсионерлердин пенсияларын жыл сайын 
индексациялоо.

Алга, менин суйуктуу кыргызстаным!   

Крестьянское хозяйство – фермер

ТОКМОК Ш., ИБРАИМОВА К.
ТЕЛ.: 0 708 87-14-75

ПОЧТА: ASEITKASIEV63@MAIL.RU

Каныбек 
Осмоналиев

Туулган датасы: 19.11.1953 

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Директор специализиро-
ванной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Ынтымак».

ТЕЛ.: 0501191153

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ: ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

- Жергиликтүү бийликтин жана коомчулуктун катышуусу менен 
айлана-чөйрөнү жана экологияны коргоо. Таштандыларды 
чыгаруу, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты жана 
тартипти сактоо иштерин жөнгө салуу.

-  Кыргыз Республикасынын пенсиялык системасын 
р е ф о р м а л о о ,  т а к т а п  а й т к а н д а  п е н с и я  т ү з ү ү н ү н 
камсыздандыруу принциптерин күчөтүү аркылуу минималдуу 
пенсиянын өлчөмүн жогорулатуу. 

- Аймактарда дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен 
алек болгон жарандардын көйгөйлөрүн (сугат, жайыт, күйүүчү 
майлардын баасы, техника, сактоо, сатуу, иштетүү) чечүү.

- Көп балалуу үй-бүлөлөрдөн чыккан балдар үчүн билимге 
жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана жеңилдетилген 
шарттарда турак жай сатып алуу, куруу боюнча мамлекеттик 
программа иштеп чыгуу.

- Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды (майыптарды) иш менен 
камсыз кылган ишканаларга жана уюмдарга салык 
жеңилдиктерин жана мамлекеттик колдоонун башка түрлөрүн 
иштеп чыгуу зарыл.
- Билим берүү, медицина, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдарынын жана социалдык кызматкерлердин орточо эмгек 
акысын жогорулатуу.

- Эгемендүү республикабыз коом катары сакталышына жана 
өнүгүшүнө багыт катары кызмат кыла турган, социалдык-
философиялык, моралдык-этикалык, руханий-патриоттук 
дөөлөттөрүнүн системасын иштеп чыгып, аны практикада 
жаштарды тарбиялоого колдонуу жана алардын социалдык-
экономикалык абалын жакшыртуу.

- Социалдык имараттарды оӊдоо жана жаны имараттарды, 
спорт оюн аянттарын куруу, короолорду жашылдандыруу, 
жолдорду оӊдоо үчүн каражат бөлүүнү системдүү түрдө 
камсыздоо.

- Эненин жана баланын жашоо сапатын жакшыртуу жана 
саламаттыгын коргоо үчүн Кыргыз Республикасынын учурдагы 
мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.

- Калктын социалдык жактан аярлуу катмарына (жетим балдар, 
жесирлер, аз камсыз болгон үй-бүлөлөр) мамлекет тарабынан 
туруктуу колдоо көрсөтүү үчүн программа иштеп чыгуу жана 
ишке ашыруу.

Исеналиев
Эмиль

Аскеевич

Туулган датасы: 06.091964 

3. Айыл-чарба жана агробизнес үчүн шарттарды жакшыртууга 
колдоо көрсөтүү.

5. Туризм тармагын каржылоо системасын өркүндөтүү.

2. Чакан жана орто бизнес үчүн,ошондой эле калк үчүн 
кредиттердин пайыздык ставкаларын төмөндөтүү боюнча 
түзөтүүлөрдү киргизүү.

6. Мамлекеттик чек аралар боюнча талаштуу маселелерди 
чечүү жана бекемдөөгө салым кошуу.

1. Өлкөбүздүн жарандарынын жана ошондой эле чет 
өлкөлөрдөгү мигранттардын укуктук,экономикалык 
кызыкчылыктарын коргоо.

4. Учурдун талаптарын эске алуу менен тергөө жана сот 
органдарына реформалоо боюнча  сунуштарды киргизүү.

7. Коррупция менен күрөшүүгө багытталган долбоорлорду 
иштеп чыгуу.

9. Калктын ден-соолугуна кам көрүү максатында,сергек жашоо 
образын ошондой эле дене тарбиясын жайылтууга жана 
калыптандырууга багытталган программаларды иштеп чыгуу 
жана ишке ашыруу.

8. Өлкөбуздөгү жарандардын укугун коргоо үчүн,ошондой эле 
мамлекеттик башкаруудагы ачыктык үчүн элдик көзөмөлдү 
түзүү боюнча сунуштарды киргизүү.

10. Билим берүү системасын модернизациялоого багытталган 
долбоорлорду иштеп чыгуу.

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
двокатА

Эл үмүтүн актоо Абийирди сактоо

КЕМИН Ш. ЖИБЕК-ЖОЛУ К. «КЕМИНАВТОСТАНЦИЯСЫ
ТЕЛ.:+996502653030;+99655171775

 ПОЧТА: EMKA317ABR@GMAIL.COM

Шаршеналиев
Нурлан

Алтымышович

Туулган датасы: 12.08.1985 

· Жаштар саясатын бекемдөө.

· Аймакта өндүрүлгөн органикалык азык-түлүктөрдү 
даңазалоо менен дүйнөгө таанытуу, дыйкандар 
продукцияларын кымбат баада экспорттошуна кам көрүү.

· Маданият кызматкерлерин колдоо долбоорлорун сунуштоо. 

· Асыл тукум малдардын түрлөрүн көбөйтүү жана тажрыйба 
алмашуу боюнча долбоор иштеп чыгуу. 

  Социалдык сектор

· Билимге умтулган, таланттуу балдарыбыздын чет жактарда 
билим алып, кайра кичи мекенине кайтып эмгек кылуусуна 
шарт түзүү. 

· Айыл чарба техникаларын лизинг менен алуу жолдорунун 
жеңилдешин жана пайыздык ченемди төмөндөтүү аракетин 
колго алуу.

· Мугалимдердин жана дарыгерлердин макамын жогорулатуу.

· Социалдык шаарчалардын санын көбөйтүү. 

*  Өндүрүштү колдоо боюнча мыйзам долбоорлорун даярдоо.  
Өндүрүшчүлөрдүн укугу корголмойун, иш алдыга жылбайт. 
*  Кемин жана Чүй райондорунун чыныгы өндүрүш 
потенциалын алдыга чыгаруу. * Жумуш ордуларын түзүү.
* Инвесторлордун жана инвестициялардын коопсуздугун 
сактоо кепилдиги боюнча мыйзам долбоорун даярдоо. 
Инвесторлор менен жергиликтүү бийликтин түз иштешүүсүнө 
шарт түзүү боюнча мыйзамдуулук базасын бекемдөө. 
* Аймактын инфрастуруктурасын жакшыртуу 
* Чүй-Кеминдеги туристтик климатты жакшыртуу. 
    Айыл чарбасы
· Мал чарбачылык менен алектенгендерге жеңилдетилген 
пайыздык насыяларды узак мөөнөткө  берүү маселесин  
каржы министрлиги,улуттук банк менен бирдикте иштеп 
чыгып, биздин аймакка дагы тиешелүү өлчөмдө 
жеткирилишин көзөмөлгө алуу.

Экономика.

КРнын энергетика жана өнөр жай министринин орун басары.      

БҮГҮНКҮ ТАНДОО – ЭРТЕҢКИ ЖАШОО

КЕМИН Ш, ЖИБЕК ЖОЛУ К.
ТЕЛ.: 0551549777

ПОЧТА: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NURLANSHARSHENALIEV

Ботобаев 
Айбек

Курманович

Туулган датасы:  02.02.1980 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол кыймылынын коопсуздугун 
камсыздоо башкы башкармалыгы Башкарманын башчысы

ЧУЙ ОБЛ. ЧУЙ А. ИБРАИМОВ К. ЖЫЛДЫЗ М
ТЕЛ.: 0555794793

ПОЧТА: ULANTYNYCHBEKOV@GMAIL.COM

Заманбап сапаттуу билим берүү 

  

Айыл жердеги суугат суу арыктарын ирригация келтируу(лоток 
куруу), суунун оз коломун суугат суугаручуу дыйкандарга 
жеткирип беруу, ошону менен бирге таза суу менен айылдарды 
камсыздоо. Сут жана эт продукциаларын откоруудо атайын 
мамлекеттик ишканаларды курууга инвестиция тартуу. Айыл 
чарбага керектуу заманбап айыл техникаларын кобойтуу(жаны 
тракторлор,комбайндар, жана керектуу шаймандар).мындай 
жагдайда биз үчүн бир гана жол бар: айыл чарбасындагы эмгек 
өндүрүмдүүлүгүн кескин жогорулатып, жаңы технологияларды 
– тамчылатып сугаруудан тартып өндүрүмдүүлүгү жогору 
үрөндөргө чейин ишке киргизүү керек. Бул жерде мамлекеттин 
ролу өтө маанилүү болуп саналат. 

айыл чарбасын мамлекеттик колдоого алуу 

Республиканын айыл чарбасын өнүктүрүү тутумун түп-
тамырынан бери реформалоо программасынын долбоорун 
иштеп чыгып жана аны ишке ашырууга жетишээрим күмөнсүз.  

Билим берүү жаштарды эмгек рыногуна даярдоо менен гана 
чектелбеши керек деп эсептейм. Мектептин милдети – 
жаштарды коомдук турмушка аралашууга даярдоо, аларга буга 
чейинки муундун социалдык тажрыйбасын, руханий жана 
маданий мурасын өткөрүп берүү, кыргызстандын жаш 
жарандарын тарбиялоо болуп саналат. Бул шарттарда башкы 
көңүл билим берүүнүн мазмунун жаңылоого жана 
тарбиялоонун жаңы концепциясын түзүүгө бурулат.   

Өзгөрүү - өзүндөн

Мурсалиев 
Акылбек 

Рыскельдиевич

Туулган датасы:  26.06.1982 

Боролдой айыл окмоту,  Айыл өкмөт башчысы 

таштандыларды жана таштандыларды кайра иштетүүчү 
ишканаларды уюштуруу;

Артыкчылык 1. Районубуз үчүн жашоого ыңгайлуу шарттарды түзүү:

1. Райондун социалдык-экономикалык өнүгүүсү, бүгүнкү күндө 
түзүлгөн кырдаалга талдоо жүргүзүү жана жарандардын 
кызыкчылыктарын сактоо менен.

1.1 Калктын ичүүчү таза сууга жетүүсүн камсыз кылуу;
1.2 Жолдордун авариялык абалын жоюу;
1.3 Айылдардын жана шаарлардын инфраструктурасынын абалын 
жакшыртуу;
1.4 Экологиялык таза чөйрөнү, тактап айтканда, аппаратты камсыз 
кылуу

1.6. Муниципалдык ишканаларды түзүү;
1.7. ирригациялык системаны калыбына келтируу жана жакшыртуу.

2.1. Айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;
2.2. Чакан жана орто бизнес үчүн шарттарды түзүү.
Артыкчылык 3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
(ЖӨБ) жана жергиликтүү жамааттын кызматкерлеринин потенциалын 
чыңдоо:
3.1. ЖӨБ органдары менен жергиликтүү коомчулуктун өнөктөштүгүн 
өнүктүрүү жана чыңдоо;
3.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (ЖӨБ) 
кызматкерлерине шарттарды түзүү жана эмгек акысын жогорулатуу;

Артыкчылык 2. Негизги товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 
өндүрүүнүн жыл сайын өсүшүн камсыз кылуу, жумушсуздукту 
кыскартуу, калктын кирешесин көбөйтүү, жергиликтүү бюджеттин 
кирешелерин көбөйтүү:

3.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында (ЖӨБ) жана 
башка кызматтарда бюрократия менен күрөшүү;
3.4. “Кадрлардын жетишсиздигин” жоюу, жаш адистерди биринчи 
жумуш орду менен камсыз кылуу максатында жаш адистерди 
социалдык жактан колдоо программасын иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу.
Шайлоочулар менен баарлашуу үчүн ар бир көйгөйдү, мындан аркы 
иш-аракеттеримди билишим үчүн жарандардын арыздарын 
тынымсыз кабыл алып турган штаб түзөм. Мен сенин ар дайым 
ыраазы болом

1.5. Балдардын жана жаштардын дене тарбия жана спорт менен 
машыгуусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

Сариев 
Абаскан 

Казакбаевич 

Туулган датасы: 04.09.1957 

Фермер 

ТЕЛ.: +996706547090
ПОЧТА: SARIEV7K@GMAIL.COM

- Кичи, орто бизнести колдоо, коргоо;
- Ички, тышкы инвесторлорду тартууда ар тараптан колдоо 
жана коргоо; 
- Бардык өндүрүү тармагында ички мүмкүнчүлүктөрдү 
пайдалануу менен жаны мекеме ишканаларды ачуу, жумуш 
орундарын түзүү менен ички, тышкы миграциянын агымын 
азайтуу; 
- Жергиликтүү а/өкмөттөрдүн, акимдердин ишмердүүлүгүн, 
жоопкерчиликтерин күчөтүү, аларга жардам берүү, канткенде 
а/өкмөттөрүн дотациядан чыгаруу милдеттерин коюу жана 
алардын ишмердүүлүгүнө баа берүү менен контролдоо;
- Жергиликтүү коомдук ичкен суу, сугат суу, жайыт комитет, 
у ю м д а р д ы н  а / ө к м ө т ү н ү н  а с т ы н д а  и ш т ө ө с ү , 
жоопкерчиликтерин күчөтүү, элдин суроо-талаптарына жооп 
беруүүсү жана алардын иштерин жөнгө салуу, көзөмөлгө алуу, 
контролдоо; 
-  Бардык тармактардагы алдым-жуттум, жемкорлук, 
коррупциялык көрүнүштөргө аёсуз күрөш жүргүзүү; 

-  Э к о н о м и к а н ы  к ө т ө р ү ү д ө  ө з ү б ү з д ө г ү  б а р д ы к 
мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу менен айыл чарба, өнөр-жай, 
ишкана, мекемелерден чыккан продукцияларыбызды кайра 
иштетүүдө, жумуш орундарын түзүүдөгү, мамлекетибиздин 
азык-түлүк  коопсуздугун чечүүдөгү ,  камсыздоодо, 
экспорттоодо, аларды жандандырууда ар тараптан колдоо; 

Социалдык тармакта жана жарандардын укуктарын коргоо 
маселесинде: 
- Жарандарды укуктук жана социалдык жактан коргоо; 
- Жарандардын маалымдуулугун көтөрүү жана коомдук 
пикирди эске алуу; 
- Мыйзамдуулукту жана акыйкаттуулукту камсыз кылуу; 
- Бардык категориядагы майып, көп балалуу, жакыр үй-
бүлөлүү, жетим-жесир, карыларга мамлекет тарабынан 
камкордукка алуудагы иш чараларын колдоо жана коргоо;
- Аялдардын жарандык коомдо жана саясатта жүктүн оорун тең 
бөлүшүүсү, алардын ролун өзгөчө көтөрүү , балоо менен 
мыйзам гарантиялаган орун берүү;
- Уй-бүлөлүк, балдарга болгон зордук, зомбулук, суициддин 
астын алуу иштерин жүргүзүү. Жат көрүнүштөрдө мамлекеттин 
алган иш-чараларын көзөмөлдөө;

Абакиров 
Аскар 

Джумабекович

Туулган датасы: 24.12.1976 

Менин атым Абакиров Аскар, Кемин районунун Боролдой айылынын 
1976-жылы туулган тургуну. Өмүр бою дыйканчылык менен 
алектендим, дыйкандардын, айыл тургундарынын турмушунун 
бардык кыйынчылыгын өз көзүм менен билем. Акыркы убакта 
айылдагы абал жакшыра баштады. Активдүү атуулдар, дыйкандар, 
ишкерлер күч-аракетин жумшап, мамлекеттен жардам күтпөстөн, 
абалын оңдой башташты. Менин Боролдой айылымды мисалга алсак 
– 90-жылдардан кийин бул айыл Кемин районунун көпчүлүк 
айылдарынын тагдырын башынан кечирип, эл кете баштады, үйлөр 
сатылбай, сатылбай калды, айылга сыныктар, кыйроолор, ачарчылык 
келди. Бирок, азыр биздин айыл областта алдыцкылардын бири. 
Мына ушунун баары айыл элинин ынтымактуу эмгегинин аркасында 
иш илгериледи. Көп жылдар бою айылда ичүүчү суу жок болгон – бир 
нече социалдык-маданий объектилер курулуп, сугат талааларындагы 
ирригациялык система калыбына келтирилип, бала бакчада, 
мектепте, клубда, клубда оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. гранттар. Азыр 
айылыбыз жарык, гүлдөп баратат, анткени кандай болушун, кандай 
жашоону эл өзү чечет.

Ушуга байланыштуу мен бүгүн 2021-жылы өтө турган Жогорку 
Кеңешке шайлоого өзүмдүн талапкерлигимди көрсөтүү менен 
жарандарыбызга кайрылууну чечтим, менин демилгемди жана 
жашоосу, бейпилдиги тигил же бул жагынан көз каранды болгон 
миллиондогон жарандарыбыздын демилгесин колдоо өтүнүчү менен. 
Демократиялык жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттен 
жардам күтпөй, көйгөйлөрдү өз алдынча чечүүгө көнүп калган 
адамдар жөнүндө.
Сиздердин назарыңыздарга Жергиликтүү өз алдынча башкарууну 
реформалоо программасын сунуштайм! Жергиликтүү өз алдынча 
башкарууну реформалоо бир нече маанилүү принциптерден турат:

Тилекке каршы, жаңы Конституциянын киргизилиши менен 
жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү боюнча чоң суроо 
жаралууда. Жогору жактан жетекчилер дайындалат, бул айылды 
кайрадан талкалай турганы талашсыз. Жөнөкөй дыйкан, өз 
айылынын тургуну катары бул демилге менин айылыма гана эмес, 
Кыргызстандын бардык айылдарына, район-шаарларына таасир 
этээрин түшүнөм.

1. Райондордун акимдери, шаарлардын мэрлери, айыл өкмөт 
башчылары тике добуш берүү менен шайланат.
2. Райондордун, шаарлардын, айыл өкмөттөрдүн укук коргоо 
органдарынын башчылары тике добуш берүү менен шайлансын.
3. Жергиликтүү бийликти максималдуу демократиялаштыруу жана 
децентрализациялоо жергиликтүү бийлик органдарынын калк 
алдындагы жоопкерчилигин жогорулатууну билдирет.

Убактылуу иштебейт

Власть и налоги должны оставаться на местах!

ТЕЛ.: 0505787807

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН КЫЗМАТ 
ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

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:

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

ЖЧК  "ДиОА Шумкар"Директор

ТЕЛ.: 0705 26 06 82



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 ЧУЙ-КЕМИНСКОМУ ОКРУГУ №31 

Саккараев 
Медербек 

Джаманкулович 

Дата рождения: 

Выражая интересы жителей Чуй-Кеминского избирательного 
округа №31, в основу своей предвыборной программы, я 
ставлю решение следующих вопросов.

Я глубоко убежден, что сельское хозяйство страны должно 
стать локомотивом экономики Кыргызской Республики. Мы 
должны признать тот факт, что недостаточное внимание к 
агропромышленному сектору, выразившееся в отсутствии 
благоприятных условий для сельхозпроизводителей, 
отсутствия внедрения передовых технологий обработки 
земель, а также отсутствии научного подхода к данной 
проблеме ,  привел о  к  том у,  ч то  тысячи  гек таров 
сельскохозяйственных угодий подвергаются истощению и 
дальнейшей эрозии почвы, подвергая опасности весь 
агропромышленный комплекс страны.

●  Отмены существующей  10% пошлины на  ввоз 
сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, 
запасных частей и т.д.;

Поскольку Кыргызстан является преимущественно аграрной 
страной, я выступаю за возрождение отечественного сельского 
хозяйства.

● Предоставление льготных кредитов на развитие субъектов 
сельского хозяйства, в том числе на приобретение техники, 
удобрений, внедрение современных технологических 
процессов;

● Внедрение технологий по рациональному использованию 
водных ресурсов субъектами сельского хозяйства (капельное 
орошение);
● Разработка на законодательном уровне нормативных актов, 
н а п р а в л е н н ы х  н а  в о с с т а н о в л е н и е  з е м е л ь 
сельскохозяйственного назначения, в том числе пастбищ;
● Создание благоприятных условий и принятие комплекса 
законодательных положений, создающих четкие гарантии 
о т еч е с т в е н н ы м  и  и н о с т р а н н ы м  и н в е с т о р а м  п о 
восстановлению былой промышленности Чуй-Кеминского 
округа;

В этом плане я предлагаю следующее:

Место работы и занимаемая должность: 
ОсОО "ДиОА Шумкар", генеральный директор 

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Мамыров 
Кубатбек 

Шамырбекович 

Дата рождения: 11.09.1986 

 Моя программа открыта для ваших предложений и наказов.

В современной политической системе только я остаюсь 
единственной силой, независимой от корыстных интересов 
союза олигархов и бюрократии.

- использование государственных валютных средств 
исключительно на инвестиции в отечественную экономику;

Я даю избирателям слово: в работе руководствоваться своей 
программой и наказами избирателей и регулярно 
отчитываться об их выполнении; использовать власть в 
интересах трудящихся,  честно и последовательно 
представляя их и защищая их права; обеспечить реальный 
доступ жителей к участию в принятии важнейших решений, 
используя для этого референдумы и сходы жителей.

- В Кыргызстане установлен олигархический режим, при 
котором национальные богатства присвоены кучкой нечистых 
на руку дельцов. Мировой кризис капитализма усугубляет 
процесс обрушения экономики Кыргызстана.
- Я уверен: в рамках сложившейся системы полностью выйти 
из кризиса невозможно. Необходима смена власти и 
принципиально новый социально-экономический и 
политический курс. Антикризисная программа, которая 
предусматривает:

- введение прогрессивного налогообложения доходов 
физических лиц (недопустимо, чтобы медсестра и олигархи 
платили налоги в равных долях.

- повышение зарплат, пенсий, стипендий и детских пособий;
- повышение ассигнований на содержание ЖКХ;

- возрождение науки, существенное увеличение расходов на 
научно-исследовательские и конструкторские работы;

- возвращение в общенародную собственность природных 
богатств страны и базовых отраслей экономики, что создает 
источник необходимых средств для последующих 
преобразований;

- государственную поддержку сельского хозяйства, 
сокращение посреднических звеньев между производителями 
и потребителями и другие меры.

Место работы и занимаемая должность: 
Председатель Фонда Развития Чуйской области

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Добровольное решение - верный шаг

Жансеитов 
Тынайбек 

Каныбекович

Дата рождения: 14.05.1988 

Положение в стране и наша главная задача
Сегодня исторический момент для нашего народа, возникла 
угроза выживания Кыргызстана как государства, и в этой связи 
возникла необходимость создания общенационального плана 
действий, который сможет обеспечить подъем экономики и 
направить в созидательное русло эмоциональное состояние 
общества.
С момента обретения независимости Кыргызстан пытается 
найти свой путь развития. Забыты заветы предков, все это 
время мы подвергались мощной экспансии чуждых нам 
ценностей. Все это время нашему народу насаждались 
сладкие картины западного мира, наши руководители 
пытались представить чужие модели и чужие ценности 
привлекательными для нашего народа. Все, что делалось в 
стране, делалось под диктовку очередных советчиков, 
пытающихся научить наш народ, как жить правильно. Модели 
других стран: Швейцарии, Малайзии, предлагались как пути 
развития, без учета менталитета нашего народа.
Отличающей чертой кыргызского народа всегда была 
с п о с о б н о с т ь  с о х р а н и т ь  с в о ю  и д е н т и ч н о с т ь  и 
государственность. У нас есть все возможности стать 
благополучным, успешным государством, в котором наши 
традиции будут сочетаться с демократическими ценностями.
Настало время взять ответственность за свою судьбу, 
подумать самим за себя, за свой народ, за свою страну.
Для того чтобы следующие годы стали периодом политической 
стабильности и процветающего экономического развития, 
осознавая ответственность за судьбу народа и страны, 
представляю программу действий.
Я Жансеитов Тынайбек Каныбекович, вижу важнейшей 
задачей страны не только экономический рост, для нас важны 
социальные ценности демократии - каждый гражданин нашей 
страны должен ощущать свободу выбора, защищенность 
своей собственности, прав и иметь возможность достойно 
вырастить детей. При решении государственных задач не 
должны ущемляться права простых граждан. Любые реформы 
теряют смысл, когда жизнь простых людей становится хуже.
 

Место работы и занимаемая должность: 
Токмокский городской кенеш, депутат

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Ташиев 
Рустам 

Рахимович 

Дата рождения: 02.07.1974

Возродим нашу землю! Наш прекрасный Чуй, Сары-Өзөн, 
снова должен стать самым благодатным местом для людей!

Для реализация поставленных задач моя команда 
разработала ПЛАН, который подкреплен реальными 
действиями и возможностями региона! Но этот ПЛАН можно 
реализовать только ВМЕСТЕ!

Моя цель – благополучие человека и развитие родного 
региона! Я создам справедливые условия для всех, вне 
зависимости  от  социального ,  регионального  или 
национального статуса!

ПЛАН ТАШИЕВА №4! 
ь Цель: Создадим 10 000 новых рабочих мест к 2024 году!
ь Как? Вернем незаконно приватизированные предприятия 
на государственный баланс! Смогли вернуть «Кумтор», 
сможем вернуть и наши предприятия!

ь Как? Дадим полномочия проверять и контролировать 
местным жителям! Меньше воровства – больше дорог!

ь Цель: Средняя зарплата в регионе сейчас 13704,9 сомов – 
увеличим до 24 000 сомов к 2024 году!

ь Цель: Новые качественные дороги! Будем строить и 
проводить капитальный ремонт минимум 10 км дорог в 
каждом населенном пункте начиная уже с 2024 года! 

Голосуй за ТАШИЕВА, ТОЛЬКО ТАШИЕВ, №4! 

ь Как? Средняя заработная плата работника «Кумтора» 
составляет порядка 30000 – 40000 сомов. Вернем предприятия 
народу, реанимируем их, привлечем инвесторов! Мы достойны 
большего! 

Место работы и занимаемая должность: 
Президент юридической компании «ТАШИЕВ консалтинг групп» 

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ТОЛЬКО ТАШИЕВ, №4! 

Г. ТОКМОК УЛ. ГАГАРИНА 75 (АРЗ2)
ТЕЛ.: 3-53-11

ПОЧТА: TASHIEV_NOMER_4@MAIL.RU  

Дуйшеналиев 
Нурлан 

Кадырбекович

Дата рождения: 10.07.1985 

- Комфортная жизнь

- Здоровье человека

- Забота о каждом

- Чистая экология

- Развитие культуры

- Хорошая доступная работа

Я, Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович, осознанно иду на 
выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
чтобы внести свой вклад в общенациональное развитие нашей 
страны. Заслужить доверие избирателей - для меня большая 
ответственность и поэтому необходимо сделать все, для 
благополучия избирателей, для повышения качества и 
устойчивости жизни.

- Крепкая семья

В своей программе, я хочу перечислить основные позиции, 
аспекты жизни ,  способствующие благополучному 
всестороннему развитию людей, которые смогли бы в команде 
превратить Кыргызстан в сильное и всемогущее государство:

- Образование и наука на высшем уровне

- Развитие села

- Сохранение истории и традиции

- Гражданская взаимопонимание

- Мощная внешняя политика и оборона           

- Сильная экономика

- Поддержка молодежной политики

Место работы и занимаемая должность Заместитель : 
главного врача Республиканского диагностического центра 

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Сейтказиев 
Анаш

Токтосунович

Дата рождения: 25.10.1958 

- аграрный сектор страны требует коренного реформирования. 
Государство должно создать все условия для закупа 
выращенной сельскохозяйственной продукции у фермеров и 
крестьян.
-  необходимо объявить мораторий на разработку 
месторождений с небольшими запасами природных ресурсов 
для сохранения экосистемы страны. В крупных же 
месторождениях государственная доля должна составлять не 
менее 51%.

Новая конституция республики принятая в январе текущего 
года, дает каждому кыргызстанцу право выбора своего 
депутата по мажоритарной системе не исключая участия 
партий в избрании своих представителей в законодательный 
орган республики, что дает возможность для дальнейшей 
демократизации общетва. Поэтому мои знания и опыт дает 
возможность на реализацию четкого плана действий, которые 
не только прекращает рост цен, но и создадут условия для 
развития экономики, промышленности, создания новых 
рабочих мест.
- вернуть бесплатное и доступное образование и медицину.

- бизнес должден платить налоги в том регионе, где 
зарабатывает.
- ввести налог на роскошь для богатых.

- в целях сохранения генофонда нации полностью прекратить 
разрабатывать месторождения с содержанием радиоактивных 
элементов. Радиоактивные захоронения прошлых лет 
подлежат перезахоронению и рекультивации в срочном 
порядке.

- предлогаю снизить пенсионный возраст: для женщин – 55 лет, 
для мужчин – 60 лет.

Вперед мой любимый кыргызстан.

- ежегодно индексировать пенсии всем пенсионерам.

- всевышний завещал, чтобы мы надеясь на лучшее не сидели 
сами сложив руки. Я смотрю в будущее, смотрю на 
предстоящие выборы уверенно и спокойно, потому-что нам 
обещают чистые и честные выборы, не нужно быть 
пессимистом. Я уверен, что наши избиратели сделают 
правильный выбор и проголосуют сердцем.

Место работы и занимаемая должность:
Крестьянское хозяйство – фермер

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Г.ТОКМОК, УЛ.ИБРАИМОВА
ТЕЛ.: 0 708 87-14-75

ПОЧТА: ASEITKASIEV63@MAIL.RU

Каныбек 
Осмоналиев

Дата рождения: 19.11.1953 

- Повышение средней заработной платы работникам 
образования, медицины, местного самоуправления и 
социальным работникам.

- Разработать систему социально-философских, морально-
этических, духовно-патриотических ценностей, которая будет 
служить руководством для сохранения и развития нашей 
независимой республики как общества, применить ее на 
практике к воспитанию молодежи и улучшить их социально-
экономический статус.

- Повышение доступности образования для детей из 
многодетных семей и разработать государственную программу 
покупки и строительства жилья на льготных условиях.

- Необходимо развивать налоговые льготы и другие формы 
государственной поддержки предприятий и организаций, на 
которых работают инвалиды.

- Повышение качества жизни и здоровья матери и ребенка 
посредством внесений изменений в действующие 
законодательства Кыргызской Республики.

- Разработка и реализация программы по обеспечению 
устойчивой государственной поддержки социально уязвимого 
слоя населения (сироты, вдовы, малообеспеченные семьи).
-  Реформировать пенсионную систему Кыргызской 
Республики, в частности, увеличить размер минимальной 
пенсии за счет усиления страховых принципов формирования 
пенсий.

- Систематическое выделение средств на ремонт социальных 
объектов и строительство новых спортивных объектов, детских 
площадок, благоустройство дворов, ремонт дорог.

- Призвать всех граждан вести активный и здоровый образ 
жизни с помощью массовых спортивных мероприятий.

- Решать проблемы граждан, занимающихся сельским 
хозяйством и животноводством в регионах (орошение, 
пастбища, цены на топливо, техника, хранение, продажа, 
переработка).
- Охрана окружающей среды и экологии с участием местных 
властей и общественности (вывоз мусора, озеленение, 
чистота и порядок).

Место работы и занимаемая должность  Директор специализиро-:
ванной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Ынтымак».

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Исеналиев
Эмиль

Аскеевич

Дата рождения: 06.091964 

4. Внести предложения по реформированию следственных и 
судебных органов с учётом требований нынешнего времени

6. Содействие в решении спорных вопросов по отстаивания 
границ нашей республики,а также их укрепление.

7. Внести предложение проектов по борьбе с коррупцией.

9. Разработка и реализация программ направленных на 
пропаганду и формирование здорового образа жизни.

1. Защита правовых и экономических интересов граждан 
нашей республики,а также мигрантов находящихся за 
рубежом.

3. Улучшение условий сельского хозяйства и агробизнеса.

2. Внести поправки по снижению процентных ставок по 
кредитам для малого и среднего бизнеса,а также для 
населения.

8. В целях защиты прав сограждан,а также для прозрачности 
внести предложение по созданию народного контроля.

10. Модернизация системы образования.

5. Улучшение системы финансирования туристической 
отрасли.

Место работы и занимаемая должность: 
Адвокат

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Эл үмүтүн актоо Абийирди сактоо

Г.КЕМИН. УЛ.ЖИБЕК-ЖОЛУ «АВТОСТАНЦИЯ КЕМИН"
ТЕЛ.:+996502653030;+99655171775

 ПОЧТА: EMKA317ABR@GMAIL.COM

Шаршеналиев
Нурлан

Алтымышович

Дата рождения: 12.08.1985 

проработка вопроса предоставления долгосрочных льготных 
кредитов животноводам, и совместный контроль минфина и 
нацбанка по их выдаче в нашем регионе.

продвижение экологически чистых продуктов региона в мире, 
обеспечение экспорта фермерской продукции по высоким 
ценам.

Социальный сектор

продвижение реального производственного потенциала 
кеминского и чуйского районов.

Экономика
подготовка законопроектов по поддержке производства. 

создание рабочих мест.
подготовка законопроектов для обеспечения безопасности 
инвестиций и инвесторов.  

улучшение инфраструктуры региона
улучшение туристического климата в чуй-кемине.

Сельское хозяйство

укрепление правовой базы для облегчения взаимодействия 
между инвесторами и местными властями.

содействие по облегчению лизинга сельхозтехники и 
снижению процентных ставок.
разработка проекта и обмен опытом по увеличению 
количества племенных животных.

проекты в поддержку деятелей культуры.
увеличение количества социальных поселений.
создание условий для обучения талантливых детей за 
границей и возможности применения полученных знаний на 
родине.
развитие молодежной политики.

повышение статуса учителей и врачей.

Место работы и занимаемая должность: 
Министерство энергетики и промышленности КР, зам.министра            

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ТВОЙ ВЫБОР СЕГОДНЯ –  ТВОЯ ЖИЗНЬ ЗАВТРА

Г.КЕМИН. УЛ.ЖИБЕК ЖОЛУ
ТЕЛ.: 0551549777

ПОЧТА: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NURLANSHARSHENALIEV

Ботобаев 
Айбек

Курманович

Дата рождения: 02.02.1980 
Место работы и занимаемая должность: 

Начальник ОДПС и ПП УОБДД по ГУВД Чуйской области

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ЧУЙСКАЯ ОБЛ. С. ЧУЙ УЛ. ИБРАИМОВА М. ЖЫЛДЫЗ
ТЕЛ.: 0555794793

ПОЧТА: ULANTYNYCHBEKOV@GMAIL.COM

Мурсалиев 
Акылбек 

Рыскельдиевич

Дата рождения: 26.06.1982 

Место работы и занимаемая должность: 
Боролдойский айыл окмоту, глава   

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Социально-экономического    развития    региона    с   
учетом    анализа текущей ситуации на сегодняшний день и 
соблюдая интересы граждан.

1.1 Обеспечить доступ населения к чистой питьевой воде;
1.2 Устранить аварийное состояние дорог;
1.3 Улучшить состояние инфраструктуры сел и городов;

1.5. Создать для детей, молодежи благоприятные условия, для 
занятия физической культурой и спортом;
1.6. Создания муниципальных предприятий;
1.7. Восстановить и улучшить ирригационную систему.

1.4 Обеспечить экологически благоприятные условия, а 
именно устройство
организованных свалок и мусороперерабатывающих заводов;

Приоритет 1. Создать благоприятные условия, для проживания 
нашего округа:

Приоритет 2. Обеспечивать ежегодный рост производства 
основной продукции и услуг, сократить безработицу, увеличить 
доходы населения, повысить доходы местного бюджета:
2.1. Создать благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства;
2.2. Создание условий, для малого и среднего бизнеса.
Приоритет 3. Укрепить потенциал сотрудников органа местного 
самоуправления (ОМСУ) и местного сообщества:
3.1. Развивать и усиливать партнерские взаимоотношения 
ОМСУ и местного сообщества;
3.2. Создание условий и повышение заработной платы, для 
сотрудников органа местного самоуправления (ОМСУ);

Для общения с избирателями мною будет создан штаб, 
который постоянно будет принимать обращения граждан, что 
бы я знал о каждой проблеме, для дальнейших моих действий. 
Всегда буду рад Вашим конструктивным предложениям, 
реализуя которые, мы сможем жить лучше.

3.4. Разработка и реализация программы социальной 
поддержки молодых специалистов с целью ликвидации 
«кадрового голода», обеспечения первым рабочим местом 
молодых специалистов.

3.3. Борьба с бюрократией в органах местного самоуправления 
(ОМСУ), и других службах;

Сариев 
Абаскан 

Казакбаевич 

Дата рождения: 04.09.1957 

Место работы и занимаемая должность: 
Фермер 

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

ТЕЛ.: +996706547090
ПОЧТА: SARIEV7K@GMAIL.COM

Абакиров 
Аскар 

Джумабекович

Дата рождения: 24.12.1976 

К сожалению, с введением новой Конституции стоит большой 
вопрос на развитии местного самоуправления. Будут 
назначаться руководители сверху, что без сомнения приведет 
село снова к разрухе. Как простой фермер, житель своего села, 
я понимаю, что данная инициатива коснется не только моего 
села, а все села, районы и города Кыргызстана.

Меня зовут Аскар Абакиров житель села Боролдой, Кеминского 
района, 1976 года рождения. Всю жизнь занимаюсь 
фермерством, знаю не понаслышке все тяготы жизни 
фермеров и сельских жителей. В последнее время ситуация на 
селе стала улучшаться. Активные граждане, фермеры и 
предприниматели, мобилизовав свои усилия, стали улучшать 
свое положение, не ожидая помощи со стороны государства. 
На примере моего села Боролдой - это село после 90-х 
постигла участь большинства сел Кеминского района, люди 
стали уезжать, дома перестали продаваться и покупаться, 
разве что на слом, пришли в село разруха и голод. Однако 
сейчас наше село одно из передовых в районе. А все это 
благодаря сплоченной работе жителей села, и дело 
сдвинулось. Много лет не было питьевой воды в селе - решили, 
несколько соцкультурных объектов было построено, 
восстанавливается ирригационная система на орошаемых 
полях, ремонт в детском саду, в школе, где-то в складчину где-
то привлекая гранты. Сейчас наше село светлое и 
процветающее, потому что сам народ принимает решение как 
ему быть и жить.

В этой связи, я решил обратиться сегодня к нашим гражданам 
путем выдвижения своей кандидатуры на выборы в Жогорку 
Кенеш 2021 года, с просьбой поддержать мою инициативу и 
инициативу миллионов наших граждан, чья жизнь и комфорт 
так или иначе зависят от демократичного местного 
самоуправления и тех людей, которые привыкли не ждать от 
государства подачек, а решать проблемы своими силами.
Предлагаю вашему вниманию Программу Реформы местного 
самоуправления! Реформа местного самоуправления состоит 
из нескольких важных принципов:
1. Акимы районов, мэры городов, главы айыл окмету 
избираются прямым голосованием.
2. Глава правоохранительных органов районов, городов, айыл-
екмету должны избираться прямым голосованием.

Место работы и занимаемая должность: 
Временно не работает  

ПРОГРАММА КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
В ДЕПУТАТЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Власть и налоги должны оставаться на местах!

ТЕЛ.: 0701701777 ТЕЛ.: 0555093347

ТЕЛ.: 0505787807

ТЕЛ.: 0508526644ТЕЛ.: 0700886491 ТЕЛ.: 0501191153

Орошение опасных орошений в  сельских  местах 
(строительство поездов), подача много воды орошаемым 
фермерам инвестиции в строительство специальных 
государственных предприятий по молочной и мясной 
продукции. Новому современному сельскому хозяйству 
необходимы технические средства (сельскохозяйственные 
тракторы, комбайны, орудия), есть только один путь для нас в 
таких условиях: резко повысить производительность труда в 
сельском хозяйстве, новые технологии, капельное орошение 
от к внедрению к высокопродуктивным семенам. Здесь очень 
важна роль государства.

Современное качественное образование

Государственная поддержка сельского хозяйства

Смогу разработать и внедрить проект программы 
реконструкции системы развития сельского хозяйства 
республики.

Я считаю, что образование не должно ограничиваться 
подготовкой молодых людей к рынку труда. Миссия школы - 
подготовить молодежь к участию в общественной жизни, 
приобрести им социальный опыт, духовное и культурное 
наследие следующего поколения. В этих условиях главное 
обновление содержания образования и создание новой 
концепции образования.

Өзгөрүү - өзүндөн

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

- Развитие и улучшение городской и сельской инфраструктуры 

- Защита окружающей среды 

                                                                                                                                                                              

- Бескомпромиссная борьба с коррупцией 

- Проведение работ по предотвращению домашнего насилия, 
суицида, насилия в отношении детей и контроль за мерами 
принимаемым государством

- Содействие развитию образования, здравоохранения и 
культуры 

- Защита и представление законных интересов граждан 

- Всесторонняя поддержка сельскохозяйственной отросли, 
переработка ее продукции, создание рабочих мест, 
обеспечение продовольственной безопасности 

- Привлечение и защита отечественных и иностранных 
инвесторов 

- Усиление ответственности а/окмоту, акимов района перед 
гражданами за свою деятельность

- Поддержка и защита малого и среднего бизнеса 

- Путем создания рабочих мест сокращение внутренней и 
внешней миграции 

- Равное бремя женщин в гражданском обществе и политике, 
особый упор на их роль и предоставление места, 
гарантированного законом

ВЫБИРАЯ ДОСТОЙНЫХ – ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ!

ТЕЛ.: 0705 26 06 82

ПРИМЕЧАНИЕ: на основании личного заявления 
отмененна регистрация кандидата №7 


