
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ НА ПОВТОРНЫХ   
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША

ЧИСТЫЕ ВЫБОРЫ - ЗАВИСЯТ ОТ КАЖДОГО!

https://shailoo.gov.kg/

0(312) 66 02 40 общественная приемная, 1255 короткий номер     ЦИК КР
Подробнее о списках кандидатов политических партий, их программах, 

избирательных фондах - на сайте: talapker.shailoo.gov.kg 

Программа партии КЕЛЕЧЕК-БУДУЩЕЕ — это программа для тех, кто видит свое будущее 
в городе ОШ. 
Выступая за единство страны и против любых проявлений сепаратизма, мы придаем особое 
значение свободному духовному, культурному развитию граждан и их национальным 
объединениям. 
Мы выступаем за укрепление семьи, охрану материнства и детства, за  создание 
благоприятных условий для воспитания детей, заботы о стариках и инвалидах. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
Население г. Ош к 2050 году по прогнозам достигнет около 700 тыс. человек. Это означает, 
что город должен вырасти как минимум в 2 раза. Решение: Для этого в начале необходимо 
передача приграничных земель с сельских управ Мады и Толойкон с Кара-Суйского района 
Ошской области в г. Ош и заложить новые микрорайоны. 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 пополнение автобусного парка на 50-100 новых автобусов, а также постепенное замещение 
микроавтобусов на маршрутах; 
 закупка двадцати пяти троллейбусов, открытие одну или двух дополнительных 
троллейбусных маршрутов; 

Текущая Программа предусматривает следующие меры по снятию нагрузки с дорожной 
инфраструктуры и решения проблем: 

ЭКОНОМИКА
Становление и развитие рыночных отношений, формирование новых форм хозяйствования 
протекает неразрывно с процессами трансформации города, городской культуры, 
городского сознания, созданием специфичной городской среды. 
ЭКОЛОГИЯ

Развитие и обеспечение массового энергоснабжения населения с использованием 
солнечной энергии.

Одним из основных источников коррупции и коррупциогенности является теневая 
экономики. 
Внедрить и расширить программу БЕЗОПАСНЫЙ И УМНЫЙ ГОРОД 

Создание и развитие особо охраняемых природных территорий (парков, скверов и т.п.), 
совершенствование и усиление механизмов их охраны, развитие паркового дела в каждом 
микрорайоне г.Ош.

Провести инвентаризацию муниципальной собственности и создать на ее базе залогово-
гарантийный фонд для привлечения иностранных инвестиций в реальный сектор 
экономики.

В первую очередь необходимо повышать уровень газификации населенных пунктов близ 
Оша и частного сектора в г.Ош. ПЕРЕХОД на Газ Дорого но жизнь дороже…..  

ИНВЕСТИЦИИ 
Предоставлять инвесторам бесплатно имеющуюся в муниципальных органах 
информацию о рынке инвестиций. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№5
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АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Тойчиев 
Чыныбек Абдималикович

г.Ош, ул.Ленина 280А
Тел.: 0771-800-919

Почта: chynybek.t@gmail.com

Вернем украденное будущее!!!

1. Организация реального  «безопасного города» (улучшение 
экологического состояния и количества дорожно-транспортных 
происшествий,  решение проблем пробок и пешеходного 
прохождения).

3. Улучшение работ детских садов, школ и ВУЗов.  Строительство 
новых образовательных учреждений. Увеличение количества 
детских садов.

4. Внедрение инфраструктурных проектов (строительство 
мусороперерабатывающих заводов, дорог и канализационных 
сетей, непрерывное обеспечение водой, электрической энергией, 
а также теплоснабжением).

5. Создание необходимых условий для развития бизнеса, женского  
предпринимательства и «зеленой экономики». Мобилизация 
частного сектора и организация  (ГЧП).

7. Недопущение национальной, расовой  и других видов 
дискриминации.

8. Выведение ответственности и законности на наивысший 
уровень.  

2. Увеличение доходной части бюджета и оптимизация расходов за 
счет повышения эффективности и доступности городских услуг и 
использования муниципальной собственности.

6. Борьба с коррупцией во всех слоях общества.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Джунусбаев 
Сонунбек Калмаматович

г. Бишкек, пер. Логвиненко, д. 41
Тел.: 0550 755 755

Почта: atajurtkyrgyzstan@mail.ru

Новые лидеры - новая жизнь!

· Разработка туристического бренда г.Ош, Обновление городских музеев

· Открытость каждого принятого решения

· Внедрение системных мероприятий и улучшение качества предоставления 
услуг в общественных местах.

· Расширение радиуса установки видеонаблидения в общественных местах

1. Гостеприимный город 2. Безопасный город 3. Богатый город

· Контроль работы общественного транспорта в ночное время суток

· Создание специальной площадки для устойчивого диалога между 
предпринимателями и местными властями

4. Комфортный город 5. Открытый-доступный город 6. Заботливый город 
7.Эко город 8. Любимый город

· Открытый доступ к генеральному плану города

· Выделение средств для лучших стартап идей

· Распространение философии “Гостеприимный город”

· Упорядочение транспортных остановок согласно нормам и требованиям 
расположения

· Перевод на онлайн формат схем движения маршрутных линий

· Организация специального транспорта для школьников

· Пропаганда образования по жизненным навыкам

· Разработаем механизм для поднятия статуса педагогов

· Создание полноценных условий по санитарным нормам в общественных местах 
и школах города

· Пропаганда традиционных семейных ценностей 

· Проведение мероприятий для формирования позитивной городской культуры

· Обеспечение прозрачности бюджета мэрии города Ош

· Увеличение строительства ипотечного жилья

· Пропаганда олимпийских видов спорта

· Мониторинг всех строений в городе

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Канат уулу 
Улан

г.Ош ул. Джиннах 3
Тел.: 0559 90 90 24, 0771 46 29 30

Официальный сайт: Butun.kg

За демократическое и социальное развитие города Ош:

Справедливое и духовно сплоченное общество 

Обеспечение гражданам высокого уровня жизни

Мы проведем необходимые реформы для развития города. Здесь будут править  
закон и Конституция. Мы создадим полные условия, чтобы другие политические 
партии могли реализовать свой политический потенциал.

Для экономического развития страны, прежде всего, необходимо создать условия 
для создания новых рабочих мест за счет развития производства, туризма и 
бизнеса. В будущем Ош должен быть высокоразвитым городом с инновационной 
экономикой и гибкой налоговой системой.

Об отрасли экономики:

Культура и спорт:

О политике:

Основными стратегическими целями партии являются укрепление и развитие 
кыргызского государства и сохранение языка и культуры других национальностей, 
проживающих в городе, а также сохранение и развитие национальной культуры и 
возрождение нравственности и патриотизма.

Конкурентоспособная инновационная экономика 

Обеспечение правовой дисциплины:

Отрасль образования:

Невозможно достичь уверенности в блестящем будущем, когда хаос и 
преступность высоки. Проблемы правопорядка часто зависят от политических 
элит, а не от полиции.

Образование - один из главных приоритетов государственной и общественной 
деятельности. В этой сфере партия предпринимает позитивные шаги по 
искоренению коррупции в системе образования.                                   

Экологическая безопасность:

Совершенствование контрольно-разрешительной системы в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
Улучшение экологического мониторинга и информационного обеспечения. 
Участие в принятии экологических решений.   

Реализуя стратегию качественной модернизации страны на принципах 
независимой демократии, мы должны обеспечить право жителей Оша на 
самоопределение в интересах народа.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Арзиев 
Эсенбек Маматкаримович

г. Ош,  мкр. Анар №15г
Тел.: 0776 38 38 44

Почта: birbolparty@gmail.com

О политике:

  Экономическое, политическое развитие страны, в первую очередь, можно добиться через 
развитие производства, туризма и бизнеса. Для этого, должны быть созданы условия для 
создания новых рабочих мест. Мы планируем тесное сотрудничество с соседними странами 
и работать с ними в производственном направлении. Город Ош в будущем должен стать 
высокоразвитым городом с инновационной экономикой и гибкой налоговой системой!
Отрасль образования:

- конкурентоспособная инновационная экономика

Для экономического развития города Ош и адаптации граждан к жизни в городе Ош:

Невозможно достичь уверенности в блестящем будущем, когда хаос и преступность высоки. 
Проблемы правопорядка часто зависят от политических элит, а не от милиции.

В национальных принципах нашего суверенного Кыргызстана, реализуя стратегию 
качественного обновления страны, мы, жители города Ош, должны контролировать работу и 
действия, проводимые в городе, самостоятельно распоряжаться налогами, народными 
платежами, выплачиваемыми гражданами, видеть ежеквартальные отчеты о проделанной 
работе, проделанной работе и заработанных деньгах из казны со стороны главы города Ош, 
депутатов, обеспечивать защиту прав жителей города. 

Город создаст собственную муниципальную образовательную программу, ориентированную 
на лучшие международные практики.                               

Члены нашей политической партии проведут необходимые политические реформы для 
развития и процветания города! Здесь будет преобладать законность. Обеспечить 
всевозможные условия для реализации возможностей и идей других политических партий.

Культура и спорт:

Обеспечение правовой дисциплины:

Об отрасли экономики:

Совершенствование надзорной, разрешительной системы в области охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов. Укрепление экологического 
мониторинга и информационного обеспечения. Развитие экологического образования 
населения.

- справедливое и духовно единое общество

Образование для нашего города является одним из основных приоритетов государственной 
и общественной деятельности. В этой сфере партия предпримет шаги по искоренению 
коррупции в системе образования, обновлению старого образования, которое они получили 
более 20 лет назад. Мы будем довиваться повышение уровня самих учителей обновляя их 
знания за рубежом.

Укрепление, развитие кыргызского народа и сохранение языка, культуры представителей 
других национальностей, проживающих в черте города, а также культурное развитие, 
сохранение и развитие национальной культуры, возрождение нравственности и 
патриотизма являются основными стратегическими целями нашей партии.

- обеспечение высокого уровня жизни граждан

Экологическая безопасность:

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№9
КАНДИДАТ №1 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Жолдошев 
Беки Кадырбердиевич

г.Ош
Тел.:  0501221344

Почта: uktam.ruziev@mail.ru

УЛУТТАР
БИРИМДИГИ

- проводить капитальный ремонт и строительство школ, объектов дошкольного образования 
в соответствии с утвержденными стандартами, укрепление их материально-технической 
базы;      
- обеспечение доступа к медицинским услугам для различных категорий населения, 
особенно в период эпидемиологических угроз.

Основные направления:
- установление национального согласия и гармонии всех этнических групп проживающих в 
Кыргызстане;
- восстановление системы нравственных ценностей и комфортной атмосферы человеческих 
отношений в обществе;

- пресечение в корне любых проявлений  трайбализма, местничества и межнационального 
противостояния.

- возобновление работы Гарантийного фонда мэрии города Ош;

- разработка и реализация социально-экономической программы развития города Ош на 
2021-2025 года;

-создание новых рабочих мест, через эффективное частное государственное партнерство;
- создание муниципальных учреждений и предприятий, для эффективного управления 
городом и пополнения местного бюджета.
- корректировка градостроительной политики с целью оптимизации административно-
территориального устройства  города и пригородных  районов, строительство городов-
спутников, определение территорий перспективного развития города Оша  совместно с 
субъектами пригородной зоны.
- введение новых эффективных маршрутов  к микрорайонам и новостройкам города крупно и 
малогабаритного пассажирского транспорта; 
- укомплектование автопарков пассажирского подвижного состава за счет закупок 
современных транспортных средств;      

- капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство водопроводных 
распределительных, газовых, электрических и канализационных сетей, в жилых массивах и 
новостройках города, насосных станций;   

- расширение доступа социально-уязвимых и незащищенных слоев населения к 
оказываемым государственным услугам, с активным внедрением цифровых технологий;

- разработка и реализация комплекса инновационных мер, направленных на поддержку 
местных товаропроизводителей и предпринимателей;  

- внедрение основ энергосбережения и альтернативных источников энергии;

- объединение в единое целое  многонациональный народ Кыргызстана, наведение 
элементарного морально-этического порядка, создание условий устойчивого развития 
экономики;

- легализация деятельности субъектов теневой экономики;    

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
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АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Мырзакматов 
Мелисбек Жоошбаевич

г. Бишкек, ул. Ибраимова, № 68
Тел.: 996 559 191 206

Почта: Ubirimdigi@mail.ru

УЛУУ-ЖУРТ

Решить проблему чистой воды

- Жители нашего города имеют полное право на чистую воду, а городские власти 
обязаны обеспечивать население чистой водой на регулярной основе, 
независимо от изменения климата и других климатических явлений.

2. Укрепление межнациональных отношений 

5. Устранить пробки, начать строительство еще одной главной дороги, 
ведущей в город Ош и организовать парковку в густонаселенных районах. 
- Если вода - это кровь города, то дорога - его корень. Поэтому уделение особого 
внимания дорожному вопросу - один из главных приоритетов партии Улуу-Журт. 

- Поскольку Кыргызстан - демократическое, социальное государство, необходимо 
создавать условия для людей с ограниченными возможностями; 

4. Контроль за строительством в городе строящихся многоэтажных домов, 
формирование депутатской комиссии по проверке законности выделенных 
им земельных участков

- Поскольку в Оше проживает более восьмидесяти многонациональных групп, 
пришло время укреплять и развивать межэтническое согласие. 

7. Строительство регионального банка в г. Ош

3. Аудит коммунальных предприятий и торговых точек на территории 
города Ош

6. Создание комфортных условий проживания в городе для наших граждан с 
ограниченными возможностями

- Некоторые учреждения и предприятия города мешают городской казне из-за 
недостаточных налоговых платежей. 

- Узость стоянки под новостройками и несоответствие детских площадок 
требованиям указывает на то, что эти дома строятся незаконно. 

- В Оше двадцать четыре банка, из которых только два являются 
государственными, а остальные двадцать два - частными. 

Для реализации вышеуказанных платформ необходима политическая воля. 
Чтобы иметь политическую волю, нужно быть независимым депутатом. Выборы 
независимых депутатов в ваших руках, дорогие избиратели! Голосуйте за 
политическую партию Улуу-Журт, которая поставила перед собой большие цели и 
встала на большой путь!

 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№2
КАНДИДАТ №1 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Орозбаев 
Мирлан Кубатбекович

г.Бишкек, ул. Щербакова д.№43 
Тел.: + (996) 755 747576

Официальный сайт: uluujurt.kq

По большой дороге с Улуу-Журтом

 Принятие программы озеленении  и благоустройства города Ош.

 Реализация закона о создании совместных и государственно-частных 
предприятий.

2. Экономическое направление:

 Развитие этноэкотуризма.

3. Социальная ориентация:

 Создание муниципального предприятия по переработке пластиковых 
отходов.

 Обеспечить жильем молодые семьи, работников образования и 
здравоохранения.

 Улучшение инфраструктуры города Ош, благоустройство дорог, 
тратуаров, ремонт оросительных систем.

 Усилия по выявлению теневых компаний с целью увеличения бюджета.

 Рассмотрение механизма создания государственно-частных и 
совместных предприятий, расширение детских садов.

4. Экологическое направление:

1. Политическое направление:

 Инициировать развитие города Ош в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики с учетом конструктивных предложений всех 
политических сил города  Ош;

 Привлечение инвесторов

 Содействовать профессиональному обучению и трудоустройству для 
детей из больших малообеспеченных семей.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№1
КАНДИДАТ №1 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г.Бишкек ул.Алтымышева 165, 3-этаж

Тел.: 0312 91 1717

Маматалиев 
Марлен Абдырахманович

Сплоченность народа – залог успеха страны!

3. Ош - это большое трио

1. «Создание благоприятной деловой среды».

2. «Доступный город».
Есть много проблем, доставляющих неудобства для горожан города:

-Дороги;

-Безопасность жителей города.

-Питьевая вода;

Привлечение профессионалов к разработке проекта позволит определить 
наиболее оптимальные модели, направленные на решение указанных задач, 
поиска источников финансирования и внедрения эффективных решений.

Основная часть экономики Оша - это малый и средний бизнес. Сегодня 
существует множество бюрократических препятствий для предпринимателей, 
постоянные проверки и коррупция на городском уровне. Внедрение новых 
механизмов увеличения налоговых поступлений с учетом интересов горожан и 
бизнеса позволить улучшить социально-экономическую сферу.

Ош расположен в центре Ферганской долины и идеально подходит для развития 
торговли и туризма. Мы видим будущее Оша как «города трех столиц»: 1) 
Туристический центр 2) Торгово-логистический центр 3) Молодежный IT-центр

-Чистота;

Реализация Генплана города и проекта детальной планировки в течение 1-2 лет. 
За последние 5 лет строительная отрасль в Оше стремительно развивается, 
возводя многоэтажные дома и торговые центры. Нам нужно предотвратить 
последствия таких хаотичных построек. Мы реализуем Генеральный план с 
помощью международных урбанистов с учетом экологической безопасности, 
исторических и эстетических особенностей, инфраструктурных возможностей и 
экономического развития нашего города.

5. «Открытая экономика»
Сегодня, несмотря на то, что Ош - второй по величине город страны, его бюджет 
составляет 1 миллиард 325 миллионов сомов, что подтверждает высокий уровень 
теневой экономики в городах. Сокращение человеческих ресурсов при сборе 
налогов с использованием автоматизированных современных технологий 
позволит вывести значительную часть теневой экономики.

4. «Градостроительство в соответствии с генеральным планом»

№3
КАНДИДАТ №1 

Мизанов 
Нурсултан Идрисович 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
г. Бишкек., Токолдош., 61 дом.

    Тел.: 0222 46 12 45, 0552 270 071
Почта: bizdin-kg_osh@mail.ru



ОШ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН КАЙТАЛАП ДЕПУТАТТАРЫН 
ШАЙЛООГО КАТЫШКАН САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР 

ТАЗА ШАЙЛОО - АР БИРИБИЗДИН КОЛУБУЗДА!

 0(312) 66 02 40 коомдук кабылдама, 1255 кыска номер      КР БШК
Саясий партиялардын талапкерлеринин тизмелери, алардын программалары, 

шайлоо фонддору жөнүндө кененирээк - talapker.shailoo.gov.kg сайтында
https://shailoo.gov.kg/

Өлкөнүн биримдиги үчүн жана сепаратизмдин ар кандай көрүнүштөрүнө каршы туруп, биз 
жарандардын жана алардын улуттук бирикмелеринин эркин руханий жана маданий 
өнүгүүсүнө өзгөчө маани беребиз.

 ИНВЕСТИЦИЯЛАР
Инвесторлорго муниципалдык бийлик органдарында болгон инвестициялык рынок жөнүндө 
маалыматтарды жайылтуу жана бекер берүү.

Биз үй-бүлөнү чыңдоо, энелерди жана балдарды коргоо, балдарды тарбиялоо үчүн ыңгайлуу 
шарттарды түзүү, карыларга жана майыптарга кам көрүү үчүн чыгабыз.

ТРАНСПОРТТУК КООПСУЗДУК
Учурдагы Программа жол инфраструктурасынан жүктү алып салуу жана мурунку 
бөлүмдөрдө айтылган көйгөйлөрдү чечүү боюнча төмөнкү чараларды карайт: 
 автобус паркын 50-100 жаңы автобустар менен толуктоо, ошондой эле багыттагы кичи 
автобустарды акырындык менен алмаштыруу ; 

2050-жылга чейин Ош шаарынын калкы болжол менен 700 миң адамга жетет деп 
болжолдонууда. Демек, шаар жок дегенде 2 эсе өсүшү керек.  Чечүү жолу: Ал үчүн, Ош 
облусунун Кара-Суу районунун Мады жана Төлөйкөн айыл өкмөттөрүнүн Ош шаарына 
чектеш жерлерин өткөрүп, жаңы кичи райондорду салуу.

ЭКОНОМИКА
Базар мамилелеринин калыптанышы жана өнүгүшү, башкаруунун жаңы формаларын 
калыптандыруу, шаарды, шаар маданиятын, шаардык аң-сезимди, конкреттүү шаар 
чөйрөсүн түзүү процесстеринен ажырагыс. 
ЭКОЛОГИЯ
Биринчи кезекте, Ош шаарына жакын жайгашкан конуштарды жана Ош шаарындагы жеке 
секторду газдаштыруу деңгээлин жогорулатуу керек. 

Коррупция жана коррупцияланган негизги булактардын бири - көмүскө экономика. КООПСУЗ 
ЖАНА АКЫЛДУУ ШААР программасын жайылтып, кеңейтүү.

ШААР КУРУУ 

КЕЛЕЧЕК-БУДУЩЕЕ саясий партиясынын Программасы — бул программа, өз келечегин 
Ош шаарында көргөндөр үчүн. 

 жыйырма беш троллейбусту сатып алуу, кошумча бир же эки троллейбус каттамын ачуу; 

Күндүн энергиясын колдонуп, калкты массалык энергия менен камсыздоону өнүктүрүү жана 
камсыз кылуу. 

ГАЗГА ӨТҮҮ Кымбат, бирок жашоо кымбатыраак ...
Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын (парктар, скверлер ж.б.) түзүү жана өнүктүрүү, 
аларды коргоо механизмдерин өркүндөтүү жана чыңдоо, Ош шаарынын ар бир кичи 
райондорунда парктарды өнүктүрүү.

КОРРУПЦИЯ МЕНЕН КҮРӨШҮҮ

Муниципалдык менчикти инвентаризациялоону жүргүзүү жана анын негизинде 
экономиканын реалдуу секторуна чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу үчүн күрөө-кепилдик 
фондун түзүү.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№5
Тойчиев 

Чыныбек Абдималикович

Ош ш, Ленина к., 280А
Тел.: 0771-800-919

Почта: chynybek.t@gmail.com

7. Улуттук, расалык жана башка түрдөгү дискриминацияга жол 
бербөө.

3. Бала-бакчалардын, мектептердин, ЖОЖдордун ишин 
жакшыртуу. Жаңы билим берүү мекемелерин куруу. Бала-
бакчалардын санын көбөйтүү.

4 .  Инфраструктуралык  долбоорлорду  ишке  киргизүү 
(таштандыларды кайра иштетүүчү ишканаларды, жолдорду жана 
канализация тутумдарын куруу, үзгүлтүксүз суу, электр энергиясы 
жана жылуулук менен камсыз кылуу).

8. Жоопкерчилик жана мыйзамдуулукту жаңы эң жогорку деңгээлге 
чыгаруу.

5. Ош шаарында бизнести, аялдардын ишкердигин жана жашыл 
экономиканы өнүктүрүү үчүн керектүү шарттарды түзүү. Жеке 
секторду мобилизациялоо жана МЖӨнү уюштуруу.

2. Шаардык кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жана 
муниципалдык менчикти сарамжалдуу пайдаланууну эсебинен 
бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү жана чыгымдарды 
оптималдаштыруу. 

1. Чыныгы “коопсуз шаарды” уюштуруу (кылмыштуулуктун 
деңгээлин, жол кырсыктарынын санын азайтуу, экологиялык 
абалды жакшыртуу)

6. Коррупцияга каршы бардык катмарларда күрөшүү.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№7
Джунусбаев 

Сонунбек Калмаматович

Бишкек ш., Логвиненко, 41
Тел.: 0550 755 755

Почта: atajurtkyrgyzstan@mail.ru

Жаңы лидерлер – жаңы жашоо!

· Коомдук жайлардагы видео көзөмөлдүн камтуу аймактарын кеңейтебиз

· Ишкерлер коому менен шаар бийлиги ортосундагы туруктуу диалогду түзүүдө 
атайын аянтча уюштурулат;

Меймандос шаар 2.Коопсуз шаар 3. Бай шаар 4. Ыңгайлуу шаар 5.Ачык-
айкын шаар 6. Камкор шаар 7. Эко шаар 8.Сүйүктүү шаар

· Ош шаарынын туристтик брендин иштеп чыгабыз, “Меймандос шаар” 
философиясын жайылтабыз

· Коомдук жайлардагы кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу багытында 
системалык иш-чараларды киргизебиз;

· Коомдук транспорттун кечки убакытта иштөө тартибин катуу көзөмөлгө алабыз;

· Мектеп окуучулары үчүн атайын маршруттук ташууну уюштурабыз;

· Мыкты идеяларды алып чыгуу үчүн атайын каражат бөлүнүп, стартаптар 
реалдуу колдоого алынат;

· Шаардагы аялдамаларды иретке келтиребиз 

· Маршруттук каттамдардын кыймылынын графигин онлайн форматка өткөрөбүз;

· Ар бир кабыл алынган чечим элге ачык болот;

· Натыйжалуу жашоо көндүмдөрүн (soft skills) окутууну пропагандалайбыз; 

· Мугалимдердин аброюн жогорулатуу боюнча механизм иштеп чыгабыз

· Мектептерде жана коомдук жайларды санитардык нормаларга шайкеш 
келтиребиз; 

· Салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды пропагандалайбыз;

· Шаардын башкы планын ачыктайбыз;

· Ипотекалык үйлөрдүн курулуусун көбөйтөбүз;

· Шаар маданиятын калыптандыруу багытында иш-чараларды баштайбыз;

· Олимпиадалык спорт түрлөрүн пропагандалайбыз;

· Шаардык бюджеттин толук ачык айкындуулугун камсыздайбыз;

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№6
Канат уулу 

Улан

Ош ш., Джиннах к., 3
Тел.: 0559 90 90 24, 0771 46 29 30

Расмий сайты: Butun.kg

Ош шаарынын демокартиялык жана социалдык багытында өнүгүүсү үчүн:

Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү үчүн биринчи кезекте өндүрүштү, туризм жана 
бизнести өнүктүрүү аркылуу жаны жумушчу орундары түзүүлүүсү үчүн шарт түзүлүп 
берилүүсү керек. Ош шаары келечекте  иновациялык экономикасы  жана ийкемдүү 
салык тутуму менен жогорку денгээлде өнүккөн шаар болушу керек.

Билим берүү тармагы:

Атаандаштыка жөндөмдүү иновациялык экономика 

Саясат жөнүндө:

Эгемдүү демократиянын принциптеринде өлкөнүн сапаттуу жанылануу стратегиясын 
жүзөгө ашырып, биз Ош шаарынын жашоочуларына, шаардын тагдырын  өз алдынча 
аныктоого жалпы элдик төлөмдөргө, жалпы элдин кызыкчылыгына өз алдынча ээлик 
кылууга укуктарын камсыз кылып берилүүсү керек.

Экономика тармагы боюнча:

Билим берүү мамлекеттик  жана коомдук  иш-аракеттердин негизги артыкчылыктуу 
багыттарынын бири болуп саналат.  Бул тармакта партия,  билим берүү тутумдагы 
коррупцияны жоюу үчүн алгылуктуу кадамдарга барат. 

Акыйкат жана руханий жактан бирдиктүү коом 

Маданият-бул коомдун тарыхый өнүгүү жолундагы өзүнүн белгиленген денгээли. 

Жарандарга жогорку дэнгээлдеги жашоону тартуулоо

Кыргыз малекеттин бекемдөө жана өнүктүрүү жана шаар ичинде жашаган башка улут 
өкүлдөрүнүн тилин, маданиятын сактап калуу ошондой эле, маданий өнүгүү 
жаатындагы башкы багыты - улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү адеп-ахлатты 
жана патриоттуулукту жандандыруу партиянын негизги стратегиялык максаттары 
болуп саналат.                                    

Укуктук тартипти камсыз кылуу:

Маданият жана спорт:

Жаркын келечекке болгон ишеним тартипсиздик жана кылмыштуулук жогору болгондо 
пайда болушу мүмкүн эмес. Мыйзамдуулукту жана тартипти камсыз кылуу көйгөйлөрү 
көбүнчө ички иштер  органдарына эмес, саясий элитаталарга көз каранды. 
Экологиялык коопсуздук:

Биз шаарды өнүгүүсү үчүн зарыл болгон реформаны жүргүзөбүз. Мында мыйзамдуулук 
жана Конституция үстөмдүк кылат. Башка саясий партияларын саясий 
мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруусу үчүн  толук шарттарды камсыз кылып беребиз.

Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу 
жаатында көзөмөл, уруксат берүү тутумун өркүндөтүү. Экологиялык мониторингди 
жана маалыматтык камсыздоону өркүндөтүү. Калкка экологиялык билим берүүнү жана 
өнүктүрүү. Коомчулуктун экологиялык чечимдердин кабыл алууга катышуусу. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№8
Арзиев 

Эсенбек Маматкаримович

Ош ш.,  мкр. Анар №15г
Тел.: 0776 38 38 44

Почта: birbolparty@gmail.com

Билим берүү тармагы:

Шаар, эл аралык мыкты тажрыйбаларга ыктаган өзүнүн муниципалдык билим берүү 
программасын түзөт.

Укуктук тартипти камсыз кылуу:

Экологиялык коопсуздук:

Ош шаарынын экономикалык жактан өнүктүрүү жана жарандарды Ош шаарындагы 
жашоосун ыңгайлаштыруу үчүн:

Экономика тармагы боюнча:
Өлкөнүн экономикалык жактан, саясий жактын өнүгүүсү үчүн, биринчи кезекте өндүрүштү, 
туризм жана бизнести өнүктүрүү аркылуу жаны жумушчу орундардын түзүүлүүсү үчүн шарт 
жаратылып берилүүсү керек. Бизге кошуна болгон мамлекеттер менен тыгыз маамиледе 
болуп, алар менен өндүрүш багытында иштешебиз. Ош шаары келечекте  инновациялык 
экономикасы  жана ийкемдүү салык тутуму менен жогорку денгээлде өнүккөн шаар болушу 
керек!

- акыйкат жана руханий жактан бирдиктүү коом 

Биздин саясий партия мүчөөлөрү шаардын өнүгүүсү, гүлдөөсү үчүн зарыл болгон 
реформаны жүргүзөбүз! Мында мыйзамдуулук үстөмдүк кылат. Башка саясий 
партияларынын саясий мүмкүнчүлүктөрүн жүзөгө ашыруусу үчүн  толук шарттарды камсыз 
кылып беребиз.

- атаандаштыка жөндөмдүү иновациялык экономика 

Саясат жөнүндө:

Эгемендүү Кырызыстаныбыздын улуттук принциптеринде, өлкөнүн сапаттуу жанылануу 
стратегиясын жүзөгө ашыруу менен, биз, Ош шаарынын тургундарына, шаарда жүргүзүлүп 
жаткан жумуштар жана аракеттерди көзөмөлдөп турууга, ал эми жарандар тарабынан 
төлөнүп келе жаткан салыктарга, элдик төлөмдөргө кызыкчылыктарга өз алдынча ээлик 
кылууга, Ош шаарын Башчысы, депутаттар тарабынан жасалган иштерге, жумшалган 
аракеттер жана казынадан иштетилген акчалардын квартал сайын отчетторун көрүп 
көзөмөлдоого, шаар тургундарынын өз укуктарын коргоп камсыз кылып берүүбүз керек.

- жарандарга жогорку дэнгээлдеги жашоону тартуулоо

Билим берүү мамлекеттик  жана коомдук  иш-аракеттердин негизги артыкчылыктуу 
багыттарынын бири болуп саналат.  Бул тармакта партия,  билим берүү тутумундагы 
коррупцияны жоюу, мугалимдердин союз убагындагы билимин жаңылап, чет өлкөлөрдө окуп 
келүүсү үчүн алгылыктуу кадамдарга барат.

Маданият жана спорт:
Кыргыз малекетин бекемдөө, өнүктүрүү жана шаар ичинде жашаган башка улут өкүлдөрүнүн 
т и л и н ,  м а д а н и я т ы н  с а к т а п  к а л у у  о ш о н д о й  э л е ,  м а д а н и й  ө н ү г ү ү 
жаатындагы башкы багыты - улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү адеп-ахлакты жана 
патриоттуулукту жандандыруу партиянын негизги стратегиялык максаттары болуп саналат.                                    

Жаркын келечекке болгон ишеним тартипсиздик жана кылмыштуулук жогору болгондо пайда 
болушу мүмкүн эмес. Мыйзамдуулукту жана тартипти камсыз кылуу көйгөйлөрү көбүнчө ички 
иштер  органдарына эмес, саясий элитаталардан да көз каранды. 

Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу жаатында 
көзөмөл, уруксат берүү тутумун өркүндөтүү. Экологиялык мониторингди жана маалыматтык 
камсыздоону чындоо. Калкка экологиялык билим берүүнү өнүктүрүү. 

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№9
Жолдошев 

Беки Кадырбердиевич

Ош ш.
Тел.:  0501221344

Почта: uktam.ruziev@mail.ru

УЛУТТАР
БИРИМДИГИ

Негизги багыттар

- Кыргызстанда жашаган бардык этностордун улуттук биримдигин жана гармониясын 
орнотуу;

- Кыргызстандын көп улуттуу элин бир бүтүнгө бириктирүү, башталгыч моралдык-этикалык 
тартипти орнотуу, туруктуу экономикалык өнүгүү үчүн шарттарды түзүү;

- адеп-ахлактык баалуулуктар тутумун жана коомдогу адамдардын мамилелеринин 
ыңгайлуу атмосферасын калыбына келтирүү;

- трайбализмдин, жердешчиликтин жана этностор аралык тирешүүнүн ар кандай 
көрүнүштөрүнүн тамырын кыркуу;

- 2021-2025-жылдарга карата Ош шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү 
программасын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- көмүскө экономика субъекттеринин ишин легалдаштыруу;

- Ош шаардык мэриясынын Кепилдик фондунун ишин калыбына келтирүү;

- санарип технологияларды жигердүү киргизүү менен, калктын социалдык жактан 
корголбогон катмарларынын мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн кызматтарга 
жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү;

- натыйжалуу мамлекеттик-жеке өнөктөштүк аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүү;

- шаардын жана шаар четиндеги аймактардын административдик-аймактык түзүлүшүн 
оптималдаштыруу, спутник шаарларын куруу, шаардын чет жакаларынын аймактары менен 
биргеликте Ош шаарынын келечектеги өнүгүү аймактарын аныктоо максатында шаар куруу 
саясатын аныктоо.

- жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү жана ишкерлерди колдоого багытталган инновациялык 
чаралардын комплексин иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;

- шаар жолдорунда жол кыймылынын интенсивдүүлүгүн төмөндөтүү үчүн жол кесилиштерин 
куруу;

- заманбап автоунааларды сатып алуу аркылуу жүргүнчүлөрдү ташуу парктарын толуктоо;

- саламаттыкты сактоо мекемелерин өз убагында оңдоо, жаңы имараттарын куруу жана 
алардын материалдык-техникалык жабдууларын жакшыртуу.

- энергияны үнөмдөө технологиясын жана альтернативдүү энергия булактарын киргизүү;

- кичи райондорго жана шаардын жаңы имараттарына жүргүнчүлөрдү ири жана кичи 
транспорттор менен ташуу үчүн жаңы эффективдүү каттамдарды киргизүү;

- суу бөлүштүрүүчү, газ, электр жана канализация тармактарын, шаардын турак жайларында 
жана жаңы имараттарында, насостук станцияларда капиталдык оңдоо, реконструкциялоо 
жана жаңы курулуштарды жүргүзүү;

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№4
Мырзакматов 

Мелисбек Жоошбаевич

Бишкек г., Ибраимова к., № 68
Тел.: 996 559 191 206

Почта: Ubirimdigi@mail.ru

УЛУУ-ЖУРТ

Ш “Билимдүү адам караңгыда чырак менен баскандай”-деп айтылгандай, билимдүү 
жаштарды колдоп, билимдүү коомду куруу Улуу-Журт партиясынын негизги улуу 
максаттарынын бири.

Ш Суу- шаардын каны болсо, жол анын тамыры. Андыктан жол маселесине өзгөчө көңүл 
буруу бул-Улуу-Журт партиясынын негизги приаритеттүү багыттарынын бири болуп саналат.

Ш Кыргызстан демократиялуу, социалдык мамлекет болгондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген 
жарандарга шарт түзүп берүү зарыл;

Ш Ош шаарында жыйырма төрт банк бар, алардын ичинен экөө гана мамлекеттик, калган 
жыйырма экиси мамлекеттик эмес банктар болуп эсептелинет.
Ш Регионалдык банк куруу менен төмөн пайызда элге кредит берүүнү уюштуруу жана шаар 
казынасын толтуруу.

4. Билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу, мыкты окутуучуларга жана 
окуучуларга  стимул катары шаардык бюджеттен  стипендия бөлүп берүү;

6. Ош шаарына регионалдык банк куруу;

Ш Шаар бийлиги автоунаа токтотуучу жайларды уюштурбай туруп элдин автоунааларын 
эвакуатор менен жүктөп кетүүгө канчалык укугу бар? Автоунаа токтотуучу жайларды 
уюштуруп, жолдорду жыл сайын жамоонун оордуна жаңы жолдордуу салуу керек.

5. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга шаар аймагында өз үйүндө жүргөндөй 
ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү;

Ш Коомдук каттамдарда,жол чырактарда, соода түйүндөрүндө, муниципалдык мекеме 
ишканаларда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун коргоп, алардын ээн эркин, 
тоскоолдуксуз басып журуусуно шарт тузуу;

Ш Мектеп директорлорун дайындоодо коррупцияга жол бербей, чыныгы мыкты, иш билги 
жетекчилердин мектеп директору болуусуна  шарт түзүп берүү.

1. Таза суу маселесин чечүү
Ш Шаарыбыздын тургундары таза суу менен камсыз болууга толук кандуу укуктуу, ал эми 
аба ырайынын өзгөрүүсүнө жана башка климаттык кубулуштарга карабастан шаар бийлиги 
элди үзгүлтүксүз таза суу менен  камсыздап турууга милдеттүү;

Ш Таза суу таңкыстыгынан улам шаарыбыздын тургундары, айрыкча жаш балдар арасында 
түркүн-түстүү оорулар күчөп жатат.
2. Шаар аймагына курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун көзөмөлгө алуу, 
аларга бөлүнүп берилген жерлердин мыйзамдуулугун депутаттык комиссия түзүп 
текшерип чыгуу;
Ш Жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн астында автоунаа токтотуучу жайдын 
тардыгы, балдар ойноочу жайлардын талапка жооп бербегендиги ошол үйлөрдүн  
мыйзамсыз курулуп жаткандыгынан кабар берет.

3. Жол тыгындарын жоюу, Ош шаарына кирип чыгуучу дагы бир негизги жолду куруу 
иштерин баштоо  жана эл жыш жайгашкан жерлерге автоунаа токтотуучу жайларды 
уюштуруу.

Ш Мыйзамсыз курулуштарга уруксат берген тийиштүү кызмат адамдарынын иш 
аракеттерин депутаттык комиссия түзүп иликтеп чыкса күнөлүүлөр мыйзам алдында жооп 
беришет;

Ш Ош шаарындагы суу түтүктөрү СССР убагынан бери жаңылана элек;

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№2
Орозбаев 

Мирлан Кубатбекович

Бишкек ш., Щербаков к., №43 
Тел.: + (996) 755 747576
Расмий сайты: uluujurt.kq

Улуу жолго Улуу-Журт менен!

Экономикалык багыт:

· Мамлекеттик жеке менчик биргелешкен ишканаларды уюштуруу боюнча 
мыйзамын жайылтуу.

Саясий багыт:

· Ош шаарындагы бардык саясий кучтордун унун угуп конструктивдуу 
сунуштарын эске алуу менен шаарды онуктурууго КР мыйзамдарына 
ылайык демилгелоо.

· Бюджетти кобойтуу максатында комускодогу ишканаларды ачыкка 
чыгаруу иш аракеттерин жургузуу

· Инвесторлорду тартуу

· Этно-эко туризмди онуктуруу

· Мамлекеттик жеке менчик биргелешкен ишканаларды уюштуруу,бала 
бакчаларды кобойтуу иштоо механизмин карап чыгуу

· Жаш уй-булоолорго,билим беру жана саламаттык сактоо тармагында 
эмгектенген кызматкерлерди батирлер менен камсыз кылуу.

· Коп балалуу,аз камсыз болгон уй-булоолордон осуп чонойгон балдарга 
кесиптик билим алуусуна жана жумушка орношуусуна комоктошуу.

Экологиялык багыт:

· Ош шаарын корктондуруу жана жашылдандыруу программасын кабыл 
алуу

Социалдык багыт:

·  О ш  ш а а р ы н ы н  и н ф р а с т р у к т у р а с ы н  ж а к ш ы р т у у 
жолдорду,тротуарлардын айланасын жашылдандыруу,ирригациялык 
системасын ондоп тузоо.

· Пластик таштандыларын кайра иштетууго муниципиалдык ишкана ачуу

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

№1

Бишкек ш., Алтымышев к., 165, 3-кабат
Тел.: 0312 91 1717

Маматалиев 
Марлен Абдырахманович

Элдин ынтымагы – мамлекеттин 
ийгилигинин кепилдиги!

- Тазалык;

Төмөндөгү көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган эң оптималдуу модельдерин аныктоо 
боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу иштерине кесипкөй адистерди тартып, 
каржылоо булактарын табып, натыйжалуу чечимдерди ишке ашыруу.

- Таза суу; 

- Жолдор;

1. «Ыңгайлуу бизнес чөйрөнү жаратуу». 

Ош шаарынын экономикасынын негизги бөлүгүн орто жана чакан бизнес түзөт. 
Ишкерлер үчүн бюрократиялык тоскоолдуктар, ашыкча текшерүүлөр, шаардык 
деңгээлде коррупциялык аракеттер көп. Шаар тургундарынын жана ишкерлердин 
кызыкчылыктарын эске алып, бюджетке түшүүчү салыктарды көбөйтүү 
максатында жаңы механизмдерди киргизүү. 

2. «Ыңгайлуу шаар»

Ош шаарынын тургундары үчүн ыңгайсыздык жараткан көптөгөн көйгөйлөр бар:

- Шаар тургундарынын коопсуздугу

3. «Ош – ири үчилтик»

Шаардын Генералдык планын жана деталдуу пландоо долбоорун 1-2 жылдын 
ичинде ишке киргизүү. Ош шаарында акыркы 5 жыл аралыгында курулуш тармагы 
бат өнүгүп, көп кабаттуу үйлөр, соодаборборлору курулууда. Мындай башаламан 
курулуштардын кесепеттерин алдын алуубуз зарыл. Шаарыбыздын экологиялык 
коопсусздугун, тарыхый жана эстетикалык өзгөчөлүктөрүн, инфраструктуралык 
мүмкүнчүлүтөрүн, экономикалык өнүгүүсүн эске алуу менен эл аралык урбанист 
адистердин жардамы аркылуу генералдык планды ишке киргизебиз.

Бүгүнкү күндө Ош шаарынын республикалык экинчи шаар болгондугуна карабай 
бюджети 1 млрд. 325 млн.сомду түзөт, бул көрсөткүч шаар аймагында көмүскө 
экономиканын көлөмү жогору экендигин кабар берет. Салык жыйноодо адам 
ресурстарын азайтып, автоматташтырылган, заманбап технологиялырды 
пайдаланып, көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу. 

Ош шаары Фергана өрөөнүн борборунда жайгашып, соода сатыкка, туризмге 
ыңгайлашкан шаар. Биз Ош шаарын келечектеги көрүнүшүн “Ош үч борбордун 
шаары” деп көрөбүз, алар: 1) Туристтик борбор 2) Соода-логистикалык борбор 3) 
Жаштар IT борбору

5. «Ачык экономика»

4. «Башкы планга ылайык шаар куруу»
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Уурдалган келечекти кайтаралы!!!!!!


	Страница 1
	Страница 2

