
– мәмлекетте социаллық теңсизликтиң ҳәр 
қандай көринислерин болдырмаў мақсетинде 
халықтың барлық қатламларын мәмлекет ҳәм 
жәмийет турмысы, суд-ҳуқық системасында 
теңлик тийкарында қатнасыўын тәмийинлеў;

– пенсия ҳәм социаллық напақа алыўшылар-
дың турмыслық зәрүрликлерин жетерли 
дәрежеде қанаатландырыўға кепиллик берету-
ғын пенсия ҳәм социаллық тәмийнаттың 
мақул системасын қәлиплестириў, сондай-ақ, 
ҳаяллардың бала тәрбиясындағы дәўири мийнет 
стажына қосып есаплаўға ерисиў; 

– майыплығы болған шахслардың нызам-
лы ҳуқықларын ҳәм мәплерин қорғаў, III топар 
майыплығы болған шахсларға напақа тайынлаў;

– майыплығы болған шахслардың саўатлылы-
ғын арттырыў мақсетинде «Майыплардың билим 
алыў кепиллиги ҳаққында» нызам қабыл етиў;

– сырт елде ислеп атырған пуқараларымыздың 
мәплерин ҳәм ҳуқықларын қорғаў мақсе-
тинде сыртқы мийнет миграциясы тараўын-
да халықаралық бирге ислесиўди және де 
раўажландырыў, «Жалланба мийнет етиўши-
лердиң ҳуқықларын қорғаў ҳаққында» нызам 
қабыл етиў;

– халықтың мәплерин тәмийинлеўге қара-
тылған күшли социаллық сиясат жүргизиў 
мақсетинде, пуқаралардың дәраматына қарай 
дифференцияластырылған салық системасын 
енгизиў;

ӨМИР ЖОЛЫ

Мақсуда Азизовна Ворисова 1961-жыл 
20-январда Ташкент қаласында зыялылар 
шаңарағында туўылған.

Миллети – өзбек.
Мағлыўматы – жоқары. 1984-жылы Ташкент 

мәмлекетлик медицина институтын тамам-
лаған. Қәнигелиги – шыпакер-терапевт.

Мийнет жолын 1984-жылы Ташкент 
мәмлекетлик медицина институты клиника-
сында шыпакер ўазыйпасынан баслаған. 

1989-жылдан Ташкент ўәлаяты Зангиата 
районындағы «Назарбек» аўыллық шыпакер-
лик пунктинде шыпакер-терапевт, 2003-жыл-
дан «Назарбек» аўыллық шаңарақлық поли-
клиникасының баслығы болып ислеген. 

2009–2014-жыллары халық депутатлары 
Зангиата районлық Кеңесиниң депутаты, 
2015–2019-жыллары халық депутатла-
ры Ташкент ўәлаятлық Кеңесиниң депута-
ты, Өзбекстан Республикасы Олий Мажли-
си Сенатының ағзасы сыпатында жемисли 
мийнет етип келген.

2018-жылы Өзбекстан Халық демокра-
тиялық партиясы Орайлық Кеңеси баслығы-
ның орынбасары.

2019-жылы Олий Мажлис Нызамшылық 
палатасы депутатлығына сайланған. 

М.А. Ворисова бүгинги күнде Нызамшы-
лық палатасының Пуқаралар денсаўлығын 
сақлаў мәселелери комитети баслығының 
орынбасары, парламент төменги палатасы-
ның Шаңарақ ҳәм ҳаяллар мәселелери 
комиссиясының баслығы лаўазымында хыз-
мет етип келмекте.

М.А. Ворисова жоқары дәрежедеги тео-
риялық ҳәм әмелий тәжирийбеге ийе шөл-
кемлестириўши сыпатында танылған. Ол мәм-
лекетимизде денсаўлықты сақлаў системасын 
реформалаў дәўирлеринде, халықты ойланды-
рып келген машқалаларға шешим табыўда бел-
сендилик ҳәм пидайылық көрсеткен.

М.А. Ворисова Көп жыллық депутатлық, 
сенаторлық жумысы даўамында мәмлекетлик 
ҳәм жәмийетлик басқарыў, ишки ҳәм сырт-
қы сиясат, ҳуқық ҳәм социаллық қорғаў 
мәселелеринде үлкен тәжирийбе топлаған, 
халыққа ғамхорлық етиўши, кеңпейил ҳәм 
исенимли сиясатшы ҳаял.

М.А. Ворисова 2018-жылы биринши дәре-
жели «Соғлом авлод учун» ордени менен 
сыйлықланған.

М.А. Ворисова шаңарақлы – еки ул, бир 
қызы, жети ақлығы бар. Өмирлик жолдасы 
А.А. Ворисов – қәнигелиги бойынша инженер.

МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВА
сайлаўалды бағдарламасының тийкарғы бағдарлары

– ишки базарды арзан азық-аўқат өнимлери 
ҳәм социаллық әҳмийетке ийе товарлар менен 
толтырыў, усы өнимлер ҳәм товарлар баҳасының 
кескин өсип кетиўиниң алдын алыў, тийкарғы 
азық-аўқат баҳаларын тәртиплестириўде мәм-
лекет ҳәм жәмийетшилик қадағалаўын қатаң 
орнатыў;

– аўыл инфраструктурасы, аўыл хожалығы 
изертлеўлери ҳәм технологияларын раўажлан-
дырыўға қаржы ажыратылыўын күшейтиў, 
аўыллық районларға санаатты алып келиў; 

– халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қат-
ламлары, соның ишинде майыплығы болған 
шахс лар, майып перзентлерди тәрбиялап 
атырған ата-аналар, қыйын социаллық жағдайға 
түскен ҳаяллар ушын социаллық турақ жайлар 
қурыў, оларды мүтәж шаңарақларға ийелик 
етиў, мийрас ҳуқықы ҳәм сатыў ҳуқықысыз 
коммунал төлемлерди төлеў шәрти менен 
бийпул бериў;

– халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли 
медициналық хызмет көрсетиўди тәмийинлеў, 
халықтың барлық қатламларына жоқары сапа-
да ҳәм толық медициналық хызмет системасын 
енгизиў, дәриханалар ҳәм жеке медициналық 
хызмет көрсетиў мәкемелерин исбилермен-
лик дәрежесинен шығарып, оларға өз алдына 
социаллық исбилерменлик статусын бериў;

– шыпакерлердиң мийнет ҳақысын 3 есеге, 
мийирбийкелердиң айлығын 2 есеге арттырыў;

– медицина хызметкерлериниң абыройы, 
денсаўлығы, қәдир-қымбатын аяқ асты етиў-
шилер, хызмет ўазыйпасын орынлаўға қарсылық 
көрсетиўшилерге нызамшылықта тийисли жуўап-
кершилик белгилеў;

– балаларды 2 жастан мектепке шекемги 
билимлендириўге қабыл етиўши арнаўлы топарлар 
дүзиў, 6 жасқа толған балаларды баслаўыш билим-
ге бир жыллық мәжбүрий таярлаўға бийпул толық 
қамтып алыў, ҳәр бир елатлы пунктинде мектепке 
шекемги билимлендириў мәкемелерин ашыў;

– баслаўыш класс оқыўшылары ушын бий-
пул азанғы аўқат бериўди шөлкемлестириў, 
жәмийетлик транспорттан пайдаланыўын бий-
пул тийкарда жолға қойыў;

– жоқары мағлыўмат алыў ушын грантлар са-
нын көбейтиў, бийпул жоқары билим бериў систе-
масын тәртипке салыўдың заманагөй механизм-
лерин ҳуқықый жақтан беккемлеў ҳәм әмелиятқа 
енгизиў;

– студентлердиң сабақты өзлестириўи ҳәм 
олардың инновациялық искерликтеги қатнасына 
қарай степендиялар муғдарын белгилеў, турақ 
жайларға мүтәж студентлерди қолайлы жасаў 
шараятлары менен тәмийинлеў;

– халықтың социаллық кейпиятына, зәрүр 
турмыслық талапларын әмелге асырыўға тәсир 
көрсететуғын нызам ҳүжжетлериниң жойбар-
ларын таярлаўда жәмийетшиликтиң кеңнен 
қатнасыўын тәмийинлеў.

МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВА
ӨЗБЕКСТАН ХАЛЫҚ ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ПАРТИЯСЫНАН

ӨЗБЕКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЛИГИНЕ ТАЛАБАН

«O‘ZBEKISTON» БПДҮ, 2021. Буйыртпа № 21-376


