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№ 8 ТЁЛЁЙКЁН ШАЙЛОО ОКРУГУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЪЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР 

Жуков
Виталий
Юрьевич

Туулган датасы: 31.10.1961
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 

Жеке ишкер

2. Шаар курууну тартипке келтирүү жана 
муниципалдык аймактарды жана сууну коргоочу 
жерлерди ээлеп алууда адилеттүүлүктү орнотуу. 

1. Учурдагы курулуштарды жана жарандардын 
кызыкчылыктарын эске алуу менен жаңы 
объекттерди куруу үчүн аянтчаларды тандоону 
көзөмөлдөө.

5. Экологиялык мыйзамдарды бузуу үчүн 
жоопкерчиликти күчөтүү, айлана-чөйрөнү булгоо 
үчүн айып пулдарды кыйла көтөрүү. 

6. Айыл жергесинен эмгекке жарамдуу калктын 
агымын азайтуу үчүн аймактарды өнүктүрүү 
программалары. 

7. Кайра иштетүү ишканаларын куруу жана жаңы 
жумушчу орундарын түзүү.

8. Чоң шаарларда унаалардын тыгыны көйгөйүн 
чечүү үчүн программалар. 

9. Өлкөдө энергетиканы өнүктүрүү боюнча 
программалар. 

4. Кичи райондордун короо бөлүктөрүндөгү балдар 
жана спорт аянтчаларын  куруу жана абаттоо. 

3. Улуу курактагы адамдарды медициналык жана 
социалдык тейлөөнү жакшыртуу. 

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ОШ Ш., М.АЛЫМБЕКОВ К. (ФРУНЗЕ) 40
ТЕЛ.: (0772) 333 – 013

ПОЧТА: VITALI_ZHUKOV@MAIL.RU

«Куру убадаларга эмес, чыныгы иштерге  ишенүү»

Темирбаев 
Мухаммед 
Миңбаевич 

Туулган датасы: 15.11.1970

6. Мамлекетибиздеги ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген ар бир жашоочубузга ыңгайлуу жашоо 
шарт  түзүүнү  мамлек еттик  деңгээлдеги 
камкордукка алуу.

8. Жаш муунга сапатуу, заманбап билим берип, 
медициналык жардам, эс алуу үчүн шарттарды 
түзүү.

2. Кыргызстандын башкы энчиси - бул анын көп 
улуттуу элинин таланты жана мээнеткечтиги, ал 
эми мамлекеттин негизги функциясы - инсанды 
өнүктүрүүгө жана ар бир кыргыз жаранынын 
жөндөмдөрүн жүзөгө ашырууга шарт түзүү. Инсан 
укуктарын урматтоо, берекелүү турмуштун жана 
социалдык коргоонун жогорку деңгээлин камсыздо.

1. Башкы максат - Кыргызстанды заманбап, 
дүйнөдө кадыр-барктуу, көп улуттуу өлкөгө 
айландыруу, анда ар бир адам үчүн ыңгайлуу, 
коопсуз жана татыктуу жашоону камсыздоо.

3. Мамлекет - эл кызматында болушу керек, 
кожоюн эмес. Өлкөдө инсанды урматтоо, ар бир 
ж а р а н д ы н  н е г и з г и  у к у к т а р ы  м е н е н 
эркиндиктеринин гаранты болушу керек. Калк 
эмгекке жана жеке ишкердикке, татыктуу эмгек 
акыга, кутман карылыкка укуктуу.
4. Кыргызстандын ар бир жашоочусун улутуна, 
тегине, социалдык абалына, динине карабастан, 
керт башынын коопсуздугу жана жеке менчикти 
коргоо укугуна, сөз эркиндигине жана обөективдүү 
маалымат алуу укугуна жана башка жалпы 
таанылган жарандык укуктарга ээлике жетиштирүү.
5. Коомду бюрократиядан арылтуу, иш кагаз 
п р о ц е с с и н  ж е ң и л д ет ү ү  ж а н а  з а м а н ба п 
санариптештирүү шарттарын түзүү.

7. Жакырчылыкты жоюу үчүн программа -
проектерди алып келүү жана өзүбүздөгү өз ара 
көмөктөшүү ыкмаларын жайылтуу

9. Турак жай ар бир жаш үй-бүлөөлөр үчүн 
жеткиликтүү болушу керек.
10. Кыргызстандагы ар бир жаран ксенофобияга 
жана радикалдык улутчулдукка каршы жигердүү 
күрөшүүсү зарыл, ал үчүн көп улуттуу кыргыз 
маданиятынын өнүгүшү үчүн бардык шарттарды 
түзүп берүү.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

ОШ Ш., УВАМ №1А/20 
ТЕЛ.: (0508) 57-07-57,    (0559) 70-70-48 

ПОЧТА: M_TEMIRBAEV@MAIL.RU

«Акыйкат бийлик-келечекке айкын жол»!

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
КРнын туннель кызматтары боюнча башкармалыкта башчынын 

орун басары (01.02.2021-ж. баштап 18.10.2021-ж. чейин)   

Орозбаев 
Айбек

Маматович

Туулган датасы: 25.10.1972

Атанын эле уулу болбостон, элдин уулу болууну 
ниет кылууда. Башкы максаты, эртеңки келечек 
үчүн, мамлекет үчүн татыктуу иштеп берүү. Өзү 
к арапайым к алк  арасынан чыкк ан,  элди 
түйшөлткөн көйгөйлөр менен жакындан тааныш.

Айбек Орозбаев жогорку маалыматтуу юрист, көп 
жылдар жеке ишкердүүлүктү өнүктүрүү менен алек 
болду. Дүйнө жүзүн каптаган ковид-19 илдети 
тараган оор кырдаалда эл менен бирге болуп, аз 
камсыз болгон үй-булөлөргө жакындан жардам 
көрсөттү .  Азыркы учурда  санаториянын 
материалдык-техникалык базасын чыңдап, 
калктын ден-соолукту чыңдап эс алуусу үчүн 
мыкты шарттарды түзүүнүн аракетинде болууда.

Жыйырма жылдан бери өлкөбүздө бир нече жолу 
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоолор болуп 
өттү. Бийликтеги саясий партиялар белгилүү 
деңгээлде жалпы элдин жана мамлекеттин 
көйгөйүн чечүүнүн аракетинде болушту. Убакыт 
өтүп, 2021-жылдын 28-ноябрында парламенттик 
шайлоолор өткөнү турат. Мезгилдин талабынан 
улам, саясий аренага жаны саясий партиялар, 
жаңы адамдар аттанганы турушат. Алардын бири 
бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкер 
Орозбаев Айбек Маматович.

Айбек Маматовичтин алдына койгон максат-
мүдөөсү бийик, аракеттүү. Оозунда сөзү, колунда 
иши бар. Анын негизги каалоосу: элге кызмат 
кылуу, өзү жашаган аймактын түйшөлткөн 
көйгөйлөрүн чечүү, шайлоочуларынын ишеничин 
аткаруу.

Ал бул мезгилге чейин да жеке аракети менен 
элдин көптөгөн көйгөйлөрүн чечүүнүн үстүндө 
иштеп келди. Эл өкүлү болуп, эл үчүн иштейм деп 
белсенип жаткан учуру. Эл үчүн иштөөнүн үлгүсүн 
көрсөтүп, бул багытта баштаган иш-аракеттерди 
арбытуу аркылуу келечегин кеңейтүүнү максат 
кылууда.

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Оштогу «Мамакеев» атындагы 

санатория-профилакторияны жетектеп келатат.

Алимбеков
Нурбек

Каарыевич

Туулган датасы: 13.03.1975 

1. Аймактагы жашоочуларга ыңгайлуу шарт

Жашоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Жөө 
жүргүнчү жүрүүчү жолдор, эс алуу парктары, скверлер 
салынат. Дени сак образы түзүлүп, экология корголот.

2. Айыл-чарба – экономиканын локомотиви

Фермер-дыйкандардын өндүргөн продукциясынын 
эскпорттоодо ЕАЭБ жана Европа базарына чыгуу 
мүмкүнүлүгү 100 пайыз колдонулушу керек. Алыскы чет 
өлкөлөргө ЕАЭБ жана жана ВСП+ макамынын 
алкагындагы эскпорттук потенциалды колдонуу боюнча 
иштерди күчөтүшүбүз керек. Ал эми айыл чарба 
продукцияларын кайра иштетүүнү алдыга жылдыруу 
үчүн ички жана сырткы инвесторлорду  тартуу башкы 
максат болушу керек.

Аймакташы жаштарды колдоо аларга жумуш ордун 
түзүү, багыт берип, артараптуу көмөктөшүү менен 
бол от.  Бул  үчүн  чак ан  бизнестерди  ачуу га 
инвесторлорду, долбоорлорду тартуу керек. Бул жол 
менен миграциянын агымын да азайтууга болот. Андан 
тышкары спорттук залдарды, футбол талааларын 
салып, алардын дени сак болушуна салым кошуу 
маанилүү.

Аймакта айыл менен айылды бириктирген ички жолдор 
маанилүү. Аларды оңдоо, асфальттоо иштери өз 
убагында жасалып турушу керек. Буга чейинки 
депутаттык мөөнөтүмдө жолдор боюнча көп маселе 
көтөрүп, чечип жүрдүм. Бул багыттагы ишим дагы 
уланат.

5. Сапаттуу ички жолдор

Айылдагы үуйлөргө жаратылыш газын жеткирүү. 
Электр энергиясы тартыш болуп турган маалда 
жаратылыш газы альтернативалык булак болуп 
саналат. Газ түтүкчөлөрүн тартып, ар бир үйгө газ 
жеткирүү негизги маселе болуп турат.

Медицинага көңүл бурулуп, шарт түзүлгөндө 
оорулардын алдын алууга болот. Аймакка жаш 
дарыгерлерди тартуу, аларга жакшы шарттарды түзүп 
берүү маанилүү. Бюджеттик келишимде окуутунун 
квотасын көбөйтүү, жакыр жашаган үй-бүлөлөрдүн 
талантту балдарын жергиликтүү бюджеттен каржылап 
окутуу боюнча мыйзамдарды кабыл алууну демилгелөө 
керек. Дарыгерлерди айыл жеринде иштөөгө 
стимулдаштыруу (турак-жай жана жер тилкесин, 
пайызсыз насыяларды берүүнү, “жаш дарыгерлердин 
депозитин” ) программасын иштеп чыгабыз.

6. Жаштарды колдоо – келечекке кам көрүү

3. Заманбап медицина – улуттун ден соолугуна кам 
көрүү

4. Жаратылыш газы менен камсыздоо

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты

«Жаратман жол, кайрымдуу кол»!

ОШ ШААРЫ, А. ШАКИРОВ К., 
ТЕЛ.: (0555) 000 – 075

ПОЧТА: NURLANOROZBAEV@MAIL.RU

Атазов
Шайлообек

Карыбекович

Туулган датасы: 28.06.1979

1. Коопсуздукту камсыздоонун укуктук негиздерин 
иштеп чыгам;

3. Салтуу дин менен мамлекеттин кызматашуусун 
камсыздоо боюнча мыйзамдардын долбоорлорун 
иштеп чыгам;

4. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү багытында 
инвесторлорду тартууну колго алам;

5. Социалдык адилетүүлүктү негизги баалуулука 
айландырам жана калкты социалдык жактан 
коргоонун заманбап жолдорун сунуштайм;

6 .  К о р у п ц и я га  к а р ш ы  к ү р ө ш  ж ү р г ү з ө м . 
С а н а р и п т е ш т и р ү ү н ү  э л и б и з д и н 
кызыкчылыктарына негиздейм;

7. Салык саясатын ынгайлуу жана адилетүү ишке 
ашырам. Бирдиктүү салык системасын киргизем;

8. Социалдык чөйрөнүн кызматкерлеринин 
статусун жогорулатуу боюнча иш алып барам;

9. Кыргыз армиясынын кадыр-баркын көтөрүүгө 
жана маселелерин чечүүгө милдетенем;

11. Экологияны коргоону илимий, заманбап 
денгээлде үюштурам, туризмди өнүктүүрү 
багытында мыйзам долбоорлорун жазам;

10. Соттордун адилет чечим чыгаруусу үчүн 
күрөшөм;

13. Массалык спорт жана дене тарбиянын 
өнүгүшүнө байланыштуу мыйзам   долбоорлорун 
жазып, ишке ашырам;

14. Миграция саясатына байланышкан мыйзам 
долбоорлорун сунуштайм.

2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкердин 
моралдык кодексин мыйзамдаштырам;

1 2 .  А й ы л  ч а р б а н ы  ө н ү к т ү р ү ү  м е н е н 
жарандарыбызга иш орундарын түзөм;

КР ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
КЫЗМАТ ОРДУНА ТАЛАПКЕРДИН ПРОГРАММАСЫ:

ДАРЕГИ ЖАНА БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ:

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: 
Жогорку Кенештин депутаты

«ЖАҢЫ ЖҮЗ – ЖАҢЫ ИДЕЯ»!

ОШ ШААРЫ, ПАМИРСКИЙ ТРАКТ КӨЧӨСҮ, №2
ТЕЛ.: (0225) 00-11-11 

 «ЫЙМАНДУУ КООМ, БАКУБАТ КЫРГЫЗСТАН»

ТЕЛ.:  0773 77 82 97


