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ӨМҮР БАЯНЫ 

Максуда Азизовна Ворисова 1961-жылы 20-январда Ташкент шаарында 

интеллигент үй-бүлөдө төрөлгөн. 

Улуту – өзбек. Маалыматы – жогорку. 1984-жылы Ташкент мамлекеттик 

медициналык институтун бүтүргөн. Адистиги – врач-терапевт. Ишкердигин 

1984-жылы Ташкент мамлекеттик медициналык институтунун клиникасында 

врач болуп баштаган. 

1989-жылдан Ташкент облусунун Зангиата районунун «Назарбек» 

айылдык медициналык борборунда врач-терапевт, 2003-жылдан «Назарбек» 

айылдык үй-бүлөлүк клиникасынын башчысы болуп иштеген. 

2009–2014-жылдары эл депутаттарынын Зангиата райондук кеңешинин 

депутаты, 2015–2019-жылдары эл депутаттарынын Ташкент облустук 

кеңешинин депутаты, Өзбекстан Республикасынын Олий Мажлиси 

Сенатынын мүчөсү болуп, үзүрлүү эмгектенип келген. 

2018-жылдан Өзбекстан Элдик Демократиялык партиясынын Борбордук 

Кеңешинин төрагасынын орун басары. 

2019-жылы Олий Мажлисинин Мыйзам чыгаруу палатасына депутат болуп 

шайланган. 

М.А. Ворисова учурда Мыйзам чыгаруу палатасынын Жарандардын 

саламаттыгын сактоо мәселелери комитетинин төрагасынын орун басары, 

парламенттин төмөнкү палатасынын үй-бүлө жана аялдар иштери боюнча 

комиссиясынын төрайымы болуп, иш алып барууда. 

М.А. Ворисова өзүн потенциалдуу теориялык жана практикалык 

тажрыйбасы бар уюштуруучу катары көрсөттү. Ал өлкөнүн саламаттыкты 

сактоо системасын реформалоо, калктын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун табуу 

жараянына активдүү катышкан. 

М.А. Ворисова көп жылдар депутат жана сенатор болуп иштеген 

мамлекеттик жана коомдук башкаруу, ички жана тышкы саясат, укук 



жана социалдык коргоо жаатында чоң тажрыйба топтогон, элге камкор, 

толеранттуу жана чечкиндүү саясатчы аял. 

М.А. Ворисова 2018-жылы I даражадагы «Соғлом авлод учун» ордени 

менен сыйланган. 

Үй-бүлөлүү, эки уул, бир кызы жана жети небереси бар. Жолдошу А.А. 

Ворисов – кесиби боюнча инженер. 

 

МАКСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВАНЫН 

ШАЙЛОО АЛДЫ ПРОГРАММАСЫНЫН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ 

 

– өлкөдө социалдык теңсиздиктин бардык көрүнүштөрүн жоюу 

максатында калк катмарларын мамлекеттин жана коомдун, сот системасында 

теңдик негизинде катышуусун камсыз кылуу; 

– пенсионерлердин жана социалдык пенсионерлердин турмуштук 

керектөөлөрүн толук канааттандырууга кепилдик берген пенсиянын жана 

социалдык камсыздоонун оптималдуу системасын калыптандыруу, ошондой 

эле бала тарбиясындагы аялдарга кам көрүү мезгилин эсептөөгө жетишүү; 

– ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мыйзамдуу 

укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, III топтогу ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга пенсия дайындоо; 

– ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жалпы 

сабаттуулугун жогорулатуу максатында «Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген адамдар үчүн билим алуунун кепилдиктери жөнүндө» мыйзамды 

кабыл алуу; 

– чет өлкөдө иштеген жарандарыбыздын кызыкчылыктарын жана 

укуктарын коргоо максатында, тышкы эмгек миграциясы жаатында эл 

аралык кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, «Эмгекчил-мигранттардын 

укуктарын коргоо жөнүндө» мыйзамды кабыл алуу; 

– калктын кызыкчылыгын камсыздоого багытталган күчтүү социалдык 

саясатты жүргүзүү максатында, жарандардын кирешелерине негизделген 

дифференцияланган салык системасын киргизүү; 



– продуктуларга жана товарлардын бааларынын кескин өсүшүнө жол 

бербөө, негизги азык-түлүктөрдүн бааларын калыптандыруу үстүнөн 

мамлекеттик жана коомдук көзөмөлдү катуу орнотуу; 

– айыл инфраструктурасын, айыл чарбасын изилдөө жана технологияны 

өнүктүрүүгө инвестицияларды көбөйтүү, айыл жерлерине өнөр жайын 

киргизүү; 

– калктын сациалдык коргоого муктаж катмарына, анын ичинде ден 

соолугунун мүмкүн чүлүгү чектелген адамдарга, ден соолугунун 

мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерине, социалдык оор кырдаалга 

кабылган аялдар үчүн социалдык турак жай куруу, аларды муктаж үй-

бүлөлөргө менчик, мурас жана сатуу укугусуз коммуналдык төлөмдөрдү 

төлөө шарты менен бекер берүү; 

– калкка мамлекет тарабынан кепилдик берген медициналык кызмат 

көрсөтүүнү камсыз кылуу, калктын бардык катмары үчүн сапаттуу жана 

комплекстүү медициналык тейлөө системасын киргизүү, дарыканаларды 

жана жеке медициналык мекемелерди ишкердик абалынан чыгаруу жана 

аларга өзгөчө социалдык ишкердик наамын берүү; 

– медициналык кызматкерлердин ар-намысын, ден соолугун, кадыр-

баркын бузгандарга, кызматтык милдеттерин аткарууга каршылык 

көрсөткөндөргө мыйзамда тиешелүү жоопкерчиликти белгилөө; 

– врачтардын жана медайымдардын айлыгын жогорулатуу; 

– 2 жаштан балдарды мектепке чейинки билимге кабыл алуу үчүн атайын 

топторду түзүү, 6 жаштан ашкан балдарды башталгыч билим берүүгө 

милдеттүү түрдө бир жылдык даярдык менен толук камтуу, ар бир конушта 

мектепке чейинки билим берүү мекемелерин ачуу; 

– башталгыч класстын окуучулары үчүн бекер эртең мененки тамак 

уюштуруу, коомдук транспорттон бекер пайдалануу; 

– жогорку билим берүү үчүн гранттардын санын көбөйтүү, бекер жогорку 

билим берүү системасын жөнгө салуунун заманбап механизмдерин укуктук 

жактан бекемдөө жана ишке киргизүү; 

– студенттердин курсту өздөштүрүүсүнө жана инновациялык иштерге 

катышуусуна жараша стипендиянын өлчөмүн аныктоо, турак-жайга муктаж 

студенттерди ыңгайлуу жашоо шарттары менен камсыз кылуу; 



– калктын социалдык маанайына, алардын турмуштук керектөөлөрүн ишке 

ашырууга таасир эткен мыйзам долбоорлорун даярдоого коомчулуктун 

кеңири катышуусун камсыз кылуу. 


