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№35 АК-СУУ ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Молдоташев
Ишенбай

Курманович

Туулган датасы: 30.01.1953

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Эл аралык жогорку медицина 
мектебинин терапия кафедрасынын профессору                                                                   

1. Пилот катары Ак-Суу жана Түп райондордун айылдарына жана 
Каракол шаарында ден соолукту чыңдоо спорттук жана билим берүү 
кооперативтерди ( ДССБК) уюштуруу

3. Мугалимдердин жана медициналык кызматкерлердин статусун жана 
кадыр-баркын жогорулатуу, социалдык жактан камсыздоо боюнча жаңы 
мыйзам иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. 
4. Жүрөк, кан тамыр, өпкө, аш казан ж.б. ооруларын алдын алуу жана 
калыбына келтирүү боюнча атайын мыйзам кабыл алып, 
реабилитациялык борборлорду ачуу жана профилактикалык дарылоо 
үчүн бюджеттен атайын каражат бөлдүрүү.  Ошондой эле 
кардиохирургиялык операцияларды 90% бюджеттен каржылоо 
(гемодиализдай).
5. Билим берүүнү жана илимди өнүктүрүү жаатында КР билим берүү 
жана илим министрлиги менен бирдикте 2021-2026-жылдарга карата 
керектүү мыйзамдарды иштеп чыгуу.

2. Каракол шаары “маданияттын, ден-соолуктун жана спорттун шаары” 
деген долбоорду ДССБКдин жардамы менен ишке ашыруу 

6. Туп жана Аксуу районунда ар бир айыл өкмөтүндө жана Каракол 
шаарында аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн таланттуу балдарын көмөк 
көрсөтүү максатында ДССБК жана жергиликтүү бийликтин эсебинен 
атайын колдоо фонддорун уюштуруу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Чынчылдыктын жолунда, Жүрөктү кармап колума,
Дартыңа даба болоюн, Ооруба, Журтум ооруба!

ТЫНЫСТАНОВА №41
ТЕЛ: 996550302053

ЭЛ. ПОЧТАСЫ: 53@ .MOLDOTASHEV MAIL RU

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Болтуруков
Омурбек

Аяпбергенович

Туулган датасы: 20.09.1955

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
"Болтурук" д/ч, башчысы                           

1. Айыл жеринде жашаган сүт өндүрүүчүлөрүн сатуу баасын 1 литрин 25 
сомдон кем эмес баада кармоону көзөмөлдөө.

3. Түп айылынан Каракол шаарына чейин жол киресин 60 сомдон 30 
сомго чейин төмөндөтүүгө жетиштим, ошондой эле район боюнча 
орточо эсеп менен 30 сомго бир кыйла арзандаттылды.

2. Айылдар аралык коомдук транспорттун калкты тйлөө жол акысы Түп 
районундагыдай деңгээлге жеткирүү.

2. Сүттүн 1 литрин 13 сомдон, 1 литрин 25 сомго чейин көтөрүүгө 
жетиштим.

1. Түп-Кеген долбооруна Түп-Шаты жолун асфальттоо киргизилген.

5. Бүткүл республикага өзүм ишке ашырган мектеп окуучуларга арзан 
тамак берүүнү, анын ичинде 10 пайыз окуучулар бекер тамактанууну, 
мамлекет-жеке тарап деңгээлде ишке ашыруу.

Ысык-Көл облусунун, Түп районунун жана Каракол шаардын 
тургундары үчүн эмне кылдым:

Мен эмне кылайын деп жатам:

6. Айыл өкмөт башчыларын бүткүл элдик шайлоону демилгөө жана 
ишке ашыруу.
7. Айылдарда кооперативдерди (агшар) жаңыча түзүү.
8. Коррупция менен баардык деңгээлде аёсуз күрөшүү

4. Бүткүл республика боюнча банктардан жана чакан каржы 
компаниялардан алынган насыялардын пайыздарын жоюу боюнча 
өзүм ишке ашырган долбоорду сот аркылуу ишке ашыруу.

3. “Мыйзамдык, административдик, административдик-аймактык, 
салык жана каржы реформасынын” автору катары пилоттук 
реформаны Ысык-Көл областынан баштоону демилгелөө.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
ТЫНЫСТАНОВА №41

ТЕЛ: 996550302053
ЭЛ. ПОЧТАСЫ: 53@ .MOLDOTASHEV MAIL RU

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Сарыбаев 
Тынчтыкбек 
Калмакович

Туулган датасы: 26.09.1972
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Кыйноолорду жана башка катаал адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 
түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору, эксперт

Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча мыйзамдын 18-беренесине 
ылайык, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын башчысы  бир 
топ маселелерди чечүүгө тийиш. 

Аймактардагы жашоочуларды женилдетилген кредит менен 
камсыз кылууга тартылган ресурстарды эффективдуу 
пайдалануу.

Кыргызстан көз карансыздыкты алган 30 жыл аралыгында, бир нече 
сыноолордон өттү. Толкундоолор, бийлик алмашуулар орун алды. 
Жыйынтыгында дээрлик көпчүлүк округдар дотацияда калды. бул 
көрүнүштөр, буга чейинки бийликтин аймактарга тийиштүү көнүл 
бурбаганынан кабар берет.

Женилдетилген кредиттерди таратуу максатында мамлекет бир топ 
ресурстарды таап жатат. Бирок табылган каражаттарды бөлүштүрүү, 
таратуу механизмдери жолго койулбагандыктан, натыйжа чыкпай 
келүүдө.Өзүнүздөр билгендей эле, бул ишчараны алып барууга  
мамлекеттин финансы институттары жок. Адатта бул каражатты 
таркатуу учун комерциялык банкттар тартылат. Туура, башкаруу пакети 
мамлекетке тиешелуу бир нече комерциялык банктар бар. Бирок 
маселе ошол банкттардын укуктук формасы комерциалык болгонунда 
болуп жатат.Кыргызстанда орточо комерциалык кредиттин пайыздык 
көрсөткүчү жылына 21%.Демек, мамлекет аталган банктарга 10% 
менен кредит тараттырыш учун, 11% чыгымын жаап берүүгө тийиш. 
Болбосо аталган банктар башка банкттардын атаандаштыгына 
туруштук бере албай калат. Мамлекет айла жок ошол кадамга барып 
жатат.Мен, бул маселени чечүү жолун сунуштайм.

Бирок, акча каражат жок, ал беренедеги маселелер чечилбей. 
Жергиликтүү бюджеттин баары мектептердин ремонтуна, жылытууга, 
жарыктандырууга ж.б. кетет.Жергиликтүү бюжеттин киреше бөлүгүн  
салык жана ижарадан түшкөн акчалар түзөт.Мындай суроо туулат:  
канткенде жергиликтүү бюжеттин көлөмүн чонойтобуз, эгер  башка 
киреше булагы болбосо.  Мектептердин ремонт,  жылытуу 
жарыктандыруу ж.б. чыгымдарынын баарын мамлекет өз мойнуна 
алууга тийиш. Жергиликтүү бюджет жаны муниципалдык мекемелерди 
ачууга сарыпталууга тийиш. Жумуш ордун түзүү менен.Жергиликтуу 
бюджеттин киреше бөлүгүнө жаны булактар түзүлүүгө тийиш.Мектеп 
директорлор менен мугалимдер мектептин ремонтуна тартылбашы 
керек.Мектепти ремонттоо жана чыгымдарын тарткан мамлекеттик 
денгээлде жаны институт ачылышы керек.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Кучтуу аймак – кучтуу мамлекет!

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Туулган датасы: 22.07.1981
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: КР Президентине караштуу 

Мамлекетик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия, Маалыматтык 
талдоо бɵлүмүнүн башчысы

Мен сунуштаган программанын ɵзɵгү – балдар жана алардын ата-
энелери, мугалимдер, дарыгерлер, чакан ишкерлик менен 
алектенгендер, социалдык жардамга жана колдоого муктаж ден-
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, пенсионерлер, 
жарандардын социалдык аялуу топторунун кɵйгɵйлɵрүн чечүү.

2021-жылдын 28-ноябры Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 
эл ɵкүлдɵрүн шайлоо күнү. Биздин келечегибиз, балдарыбыздын 
келечеги ушул шайлоодон көз каранды. Жогорку Кеңеш –жарандардын 
социалдык чөйрөдөгү кызыкчылыктарын коргоо үчүн менин алдыдагы 
беш жылдык эмгек майданым!

Бала кароого жөлөкпул төлөөнүн мөөнөтүн узартуу, кош бойлуулук 
жана төрөт боюнча капиталдык каражаттарды көбөйтүү, жарандардын 
мамлекет тарабынан ишке ашырылып жаткан социалдык колдоо 
чаралары жана программалары жөнүндө маалымдуулугун 
жогорулатуу, керектүү сандагы балдардын билим берүү (мектеп, бала 
бакча) мекемелерин куруу, педагогикалык институттарда болочок 
мугалимдерди даярдоонун сапатын жогорулатуу, мамлекеттик тилди 
тарбиянын, билим берүүнүн негизги тилине айлантуу, атайын 
программалар аркылуу мектеп окуучуларынын, жаштардын маданий 
мурастар боюнча жеткиликтүү билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо, 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга карата коомдун толеранттуу 
мамилесин жайылтуу, жарандардын таза сууга жеткиликтүүлүгүн 
камсыз кылуу, айлана-чөйрөнүн булганышы үчүн айып пулду олуттуу 
жогорулатуу, айыл чарба азыктарын экспорттогон чакан ишкерлерге 
жана уюмдарга жеңилдиктерди берүү, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдар үчүн спорттук имараттардын санынын 
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Супатаева 
Альфира 

Илиясовна

Жаңы доорго, жаңы жүз!

ТЕЛ.: 0551 99 65 14 
ALFIRA13@LIST.RU

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Бараков 
Акбарбек  

Садырбекович

Туулган датасы: 15.03.1986

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Каракол шаардык кеңешинин депутаты

Мен өзүмдүн программамда бир нече багыттарды белгилегим келет. 
Акыркы жылдары өлкөбүздө бир нече мамлекеттик ири социалдык 
долбоорлор даярдалган. Экономикадагы олуттуу кризистик 
көрүнүштөргө жана бюджеттин дефицитине карабастан мамлекет орто 
жана чакан ишкерчиликти колдоо багытын өзгөрткөн жок. Биздин 
округдун жашоочулары туш болуп жаткан проблемалар көп жагынан 
жалпы эле Кыргызстанда жашагандардын көйгөйлөрүнө жакын. Менин 
программамдын ар бир пункту өлкөбүздө, анын ичинде биздин округда 
ишкерчилик, ошондой эле социалдык чөйрөсүндө болуп жаткан 
маселелерди чечүүгө багытталган:

-элди жакырчылыктан коргоо. Муну чечүү көпчүлүктүн эмгектенүү 
укугун, эркиндигин камсыздоо, алардын ишкерчилик боюнча 
аркеттерин аларга төмөнкү пайыздык ставкалар менен мамлекеттик 
кридиттерди берүү, салыктык төлөмдөрдөн ж.б. жыйымдардан бошотуу 
аркылуу мүмкүн болот; 

-коомдук кирешелерин калыс бөлүштөрүү;

-мамлекеттин эффективдүүлүгүн жогорулатуу. 
-элди бийликтин кысымынан коргоо;

Мен  сунуштап жаткан программа –менин ишкерчилик жана бизнес 
чөйрөсүндөгү иштеримдин жыйынтыгы, салык чогултуунун, социалдык 
ж.б. төлөмдөрдү түшүрүүнүн эсебинен мамлекеттин бюджетин толуктап 
жатышкан бизнестин өкүлдөрү, ишкерлер жана тиешелүү уюмдар 
менен жүргүзүп жаткан ишим болуп саналат.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Каниметов
Адыл

Жанкорозович

Туулган датасы: 12.12.1977

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Кризистен арылуу боюнча келечектеги өнүктүрүүдө ар кайсы чөйрөдөгү 
ыкмаларга,  көйгөйлөрдү чечүү жолдоруна өзгөчө көңүл бурулат. 

Каракол шаары Кыргыз Республикасынын аймактарды өнүктүрүү 
концепциясын ишке ашыруунун алкагында Ысык-Көл облусундагы 
негизги өнүгүү чекити жана жакынкы райондор үчүн таяныч аянты 
катары тандалып алынып жаткандыгын эске алуу менен, Каракол 
шаары,Туп,Ак-Суу жана Жети-Огуз райондорунун тарабынан 
инфраструктурасын жакшыртуу, ишкердүүлүк чөйрөсүнө тиешелүү 
шарт түзүү жана социалдык коргоо тармактарын өнүктүрүүгө 
багытталган ири долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда. 

Республиканын аймагындаколдонууда болгон буга чейинки 
программалар жана концепциялар бир тармакты чыңдоо үчүн 
багытталып так адистештирилген мүнөзгө ээ болууда. 

Мамлекеттин негизги максаты - ар бир адамдын жакшы жашоого 
татыктуу денгээлде иш-аракетинин бардык чөйрөлөрүндө 
прогрессивдүү өзгөртүүлөрдү камсызкылуу. 

Бир тармактын көйгөйлөрүн чечүү үчүн атайын программалардын 
маанилүүлүгүн эске алып, мамлекеттин калкынын жашоо сапатын 
жогорулатууга багытталган комплекстүү милдеттерди чечүү жетишсиз.

Иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашыруу мамлекеттик түзүмдөрдүн, 
жарандыккоомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын,  айрым чарба 
жүргүзүүчү субъекттердин катышуусу менен жүргүзүлөт. 
Олуттуу социалдык-экономикалык кайра түзүүлөрдү ишке ашырууда, 
калктын жашоо шарттарын жакшыртууну камсыз кылууда эӊ маанилүү 
болуп коомдук-экономикалык өзгөрүүлөр туруктуулук үчүн кепил боло 
алат.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Түмөнбаев 
Акылбек 

Тогузбаевич

Туулган датасы: 21.03.1972

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

3. ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ДЕН СООЛУК 

- айыл жергесинде айыл-чарба азыктарын кайра иштетүүчү чакан 
ишканаларды, цехтерди ишке киргизүү;

Мен, Кыргызстаныбыз өнүгүп-өсүп, жакынкы келечекте кубаттуу 
мамлекетке терең айланаарына ишенем.

- мал жана дыйкан чарбачылыктарды өнүктүүрүү үчүн жеңилдетилген 
насыялардын көлөмүн көбөйтүү;

- айылдардагы ФАПтардан баштап ооруканаларыбызды заманбап 
медициналык жабдыктар менен камсыз кылуу;

- жеңил өнөр-жай тармагына өзгөчө көңүл буруп, ар бир айылда жок эле 
дегенде бирден чакан, адистештирилген тигүү цехтерин куруу; 

- дары-дармек менен камсыз кылуудагы мафиялык, коррупциялык 
көрүнүштөрдү түп-тамыры менен жоюу; 
- улуттук фармацевтикалык өндүрүштү жолго коюу;

- дыйкандар үчүн айдоо жерлерине болгон салыкты жеңилдетүү;

2. ЗАМАНБАП САПАТТУУ БИЛИМ БЕРҮҮ

1. Экономика – өнүгүүнүн кыймылдаткычы

- бардык билим берүү мекемелерин үзгүлтүксүз, акысыз интернет-
байланыш менен камсыз кылуу;

- мугалимдер менен окуучуларды жаңы компьютерлер, электрондук 
китеп жана окуу куралдары, усулдук колдонмолор менен камсыз кылуу;

- педагогдорду ар тараптуу колдоого алуу, алардын турмуш-шарттарын, 
кадыр-баркын арттыруу боюнча жигердүү иштерди улантуу;

- сапаттуу жаңы технология, медициналык жабдуулар менен камсыз 
кылынган ооруканаларды куруу;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Атадан калган мурас, элгекызмат кылуу!

КАРАКОЛ Ш.,ПРЖЕВАЛЬСКИЙ/АБДРАХМАНОВА КӨЧ.
ТЕЛ: 0507905509

JSHARIPOVA@MAIL.RU

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Жанузаков 
Аманболду 

Медербекович

Туулган датасы: 04.07.1979

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

Айыл чарбасы боюнча:
Дыйкандарды сертификатталган сапаттуу үрөндөр (арпа, буудай, 
картошка, көп жылдык беде) менен камсыздоону жана аларды 
пайызсыз насыя аркылуу берүү боюнча мамлекеттик программаны 
иштеп чыгуу (муну менен азык-түлүк коопсуздугу чечилмек), айыл 
чарба багытындагы мамлекеттик резервдик фондду кеңейтүү, 
дыйкандардын талаачылык иштерине күйүүчү майлар менен ез 
убагында камсыздоону (мамлекет алдын-ала запасга кармаш керек) 
караштыруу; 

Эт жана сут багытындагы пародалык уйлар менен букаларды 5-8 
жылдык меенетке лизинг аркылуу беруу (айыл чарба министрлиги 
менен фермерлердин жеке өнөктөштүгүнүн негизинде), алыскы жана 
тоолуу климатыбызга байланыштуу насыяларды күрөөсүз (залогу жок) 
узак мөөнөткө берүү (айыл өкмөтү фермер-дыйкандарга күрөө ордуна 
милдеттүү турдө кепил болушун мыйзамдаштыруу насыя берүү 
мекемелери айыл өкмөттүн чечимин тааныш керек). 

Илим-билим маселери боюнча:

Мал чарбасы боюнча: 

Социалдык маселелер боюнча:
Ак-Суу жана Түп райондорунун көпчүлүк айылдарын «бийик тоолуу 
айылдардын категориясына» киргизүүнү талап кылуу, жетим 
жесирлердин, аз камсыз болгон үй булелердун балдарына берилген 
желек акчаларынын келемун инфляцияга жараша жогорулатууну талап 
кылуу Ак-Суу жана Түп райондорунун көпчүлүк айылдары «бийик 
тоолуу айылдардын категориясына» кирип калса, пенсияга чыгуунун 
жаш курагына өзгөтүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамды иштеп чыгуу.

Жетим-жесирлердин, аз камсыз болгон үй бүлөлердүн балдарына 
атайын, орто (лицейлерде менен колледждерде) жана жогорку окуу 
жайларында мамлекет кепилдеген атайын квоталарды берүүнү 
сунуштоо (билим берүү жана илим министрлиги менен бирдикте); 
Ысык-Көл областтык ооруканалар бирикмесинин базасы менен 
Каракол медицинапык колледжинин базасын айкапыштыруу менен 
медициналык кызматкерлерди даярдоону кеңейтүү (билим берүү жана 
илим министрлиги жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен 
бирдикте), мамлекеттик окуу жайлардагы студенттердин стипендиясын 
жогорулатуууну сунуштоо.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Абдылдаев 
Таалайбек 

Дюшекеевич

Туулган датасы: 07.02.1956

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Убактылуу иштебейт

1. Депутат – ал эл өкүлү. Калктын калың катмарынын көйгөйлөрү менен 
жакындан таанышып, аларды чечүү аракеттерин масса менен бирдикте 
иштеп чыгуу ал жаатта мамлекеттик бийлик бутактары менен 
кызматташууну жолго коюу. Билим менен элдин ортосундагы 
ажырымды жоюу.
2. Өзүн-өзү башкаруу системасын өркүндөтүү анын иштелип чыккан 
туруктуу схемасын калктын калың катмарына жеткизүү, кылымдардан 
бери калыптанып иштеп келе жаткан улуттук башкаруунун жоболорун 
коомчулук менен иштеп чыгуу. Алардын аткарылышына көзөмөл 
жүргүзүүчү аракеттеги коомдук уюмдарды негиздөө. 

4. Коомду өзгөртүүчү күч – ал билим берүү системасы, бул система түп 
орду менен реформа кылууга муктаж. Бул багытта иштелип чыккан 
Программаларды окумуштуулардын сынагынан өткөрүп, эл агартуу 
министрлигине сунуштоо, анын аткарылуусун көзөмөлгө алуу.

3. Калктын акыл казынасын жалпы элдин кызыкчылыгына буруу. 
Акылман инсандардын баштарын бириктирүү менен «Акыл ордо» 
коомдук Кеңештерин түптөө. Ысык-Көлдүн касиеттүү жети Акесинин 
осуяттарын муундардын көөнөргүс казынасына айлантуу максатында 
коомдук башталышта Акелер институтун калыптандыруу. Ал багытта 
атайын басылмаларды иштеп чыгуу коомдук пикирлерге таянуу менен 
чечим кабыл алуу.

5. Өлкөбүздүн экономикалык жактан өнүгүүсүнө карата даярдалган 
Программаны мамлекеттик органдарга сунуштоо. Коомдук 
башталышта Дыйкандар бирдигин түзүү. Үрөнчүлүк багытында иш 
жүргүзүп келишкен илимий борборлордун баштапкы статусун 
калыптандыруу. Шаар жериндеги социалдык муктаждыктарды жоюу. 
Элдик пикирлерин эске алуу менен чечим чыгаруучу «Ынтымак 
бирикмелерин» калыптандыруу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:
КАРАКОЛ Ш, АБДРАХМАНОВ К.,134А

ТЕЛ.: 0555830083

“Ала-Тоо болсо кубатым, Ысык-Көл – ыйык мурасым!

КАРАКОЛ Ш., А. МАСАЛИЕВ КӨЧ., 38/А
ТЕЛ.: 0700935170ТЕЛ: 0703 222 444, 0773 222 444 ТЕЛ: 0707 300 819

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

Исмаилов
Муратбек   

Кубанычбек

Мусалиев
 Кубан 

 Болотбекович

Туулган датасы: 17.09.1981

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
“ОК  ТРАНС” ЖЧК Башкы директору

2. Айыл чарбасын өнүктүрүү.

3. Аймактардагы мектептерде билим берүүнүн деңгээлин жогорулатуу.

4. Жумушсуздукту азайтуу.

1. Элдин үнүн бийликке жеткирүү.

Биздин өлкөдө элдин үнү дайыма эле бийликке жете бербегени негизги 

көйгөйлөрдүн бири. Ар бир айылда жарандарды арыз менен кабыл алуу 

үчүн мамлекеттик кеңселер пайда болот.Биз бул кайрылууларды 

мамлекеттик органдарга сурөйбуз.

Фермер менен керектөөчүнүн ортосундагы байланыштын жоктугу айыл 

чарбасынын өнүгүшүнө тоскоол болууда. Мында кескин чаралар айыл 

чарбасындагы экономикалык көрсөткүчтөрдү жогорулатып эле тим 

болбостон, калктын ички аймактардан кетүүсүн азайтып, жумуш 

орундарын көбөйтүп, өлкөнүн азык- түлүк коопсуздугун бекемдейт.

Аймактык мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу зарыл.

Жумушсуздуктун деңгээлинин өсүшү өлкөнүн дагы бир актуалдуу 

көйгөйү. Чакан ишкерликти колдоо жана түзүү бул көйгөйдү чечет. 

Ошондой эле кыска мөөнөттүү кайра даярдоо курстарын уюштуруу 

зарыл.

5. Туризмди өнүктүрүү.

Ысык-Көл өлкөбүздөгү жалгыз туристтик борбор эмес.Жогорку 

категориядагы спортчуларды реабилитациялоо жана даярдоо борбору 

катары өлкөнүн мурдагы даңкын кайтарып дүйнолүк маанидеги 

спорттук мелдештерди уюштуруу зарыл.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Профессионалдардын заманы

T: 0700 090 602
 KMUSALIEV@GMAIL.COM

КАРАКОЛ Ш., ТОРГОЕВ КӨЧ., 31
ТЕЛ.: 0550425249


