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ӨМИРБАЯНЫ 

 

Мақсуда Азизовна Ворисова 1961-жылы 20-январьда Ташкент 
қаласында зиялы шаңарағында туўылған.  

Миллети – өзбек.  

Мағлыўматы – жоқары. 1984-жылы Ташкент мәмлекетлик медицина 
институтын тамамлаған. Қәнигелиги – шыпакер-терапевт. 

Мийнет жолын 1984-жылы Ташкент мәмлекетлик медицина 
институты клиникасында шыпакерликтен баслаған.  

1989-жылдан Ташкент ўәлаяты Зәнгиата районындағы «Назарбек» 
аўыллық шыпакерлик пунктинде шыпакер-терапевт, 2003-жылдан 
«Назарбек» аўыллық шаңарақлық поликлиникасының баслығы болып 
ислеген.  

2009 – 2014-жыллары халық депутатлары Зәнгиата районлық 
Кеңесиниң депутаты, 2015 – 2019-жыллары халық депутатлары Ташкент 
ўәлаятлық Кеңесиниң депутаты, Өзбекстан Республикасы Олий Мажлиси 
Сенатының ағзасы сыпатында нәтийжели жумыс алып барған. 

2018-жылдан Өзбекстан Халық демократиялық партиясы Орайлық 
Кеңеси баслығының орынбасары. 

2019-жылы Олий Мажлис Нызамшылық палатасы депутатлығына 
сайланған. 

М.А. Ворисова бүгинги күнде Нызамшылық палатасының 
Пуқаралардың денсаўлығын сақлаў мәселелери комитети баслығының 
орынбасары, Парламент төменги палатасының Шаңарақ ҳәм ҳаяллар 
мәселелери комиссиясының баслығы лаўазымында жумыс алып бармақта. 

М.А. Ворисова жоқары потенциаллы теориялық ҳәм әмелий 
тәжирийбеге ийе шөлкемлестириўши сыпатында өзин танытқан. Ол 
мәмлекетимизде денсаўлықты сақлаў системасын реформалаў 
процесслеринде, халықты ойландырып киятырған машқалаларға шешим 
табыўда белсендилик ҳәм пидайылық көрсеткен. 

М.А. Ворисова көп жыллық депутатлық, сенаторлық хызмети 
даўамында мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик басқарыў, ишки ҳәм сыртқы 
сиясат, ҳуқық ҳәм социаллық қорғаў мәселелеринде үлкен тәжирийбе 
топлаған, халыққа ғамхорлық етиўши, кеңпейил ҳәм күшли сиясатшы ҳаял. 



М.А. Ворисова 2018-жылы I дәрежели «Соғлом авлод учун» ордени 
менен сыйлықланған. 

Шаңарақлы – еки улы, бир қызы, жети ақлығы бар. Өмирлик жолдасы 
А.А. Ворисов – қәнигелиги бойынша инженер. 

 

МАҚСУДА АЗИЗОВНА ВОРИСОВАНЫҢ 

САЙЛАЎАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТИЙКАРҒЫ БАҒДАРЛАРЫ 

 

– мәмлекетте социаллық теңсизликтиң ҳәр қандай көринислерине 
шек қойыў мақсетинде, халықтың қатламларын мәмлекетлик ҳәм 
жәмийетлик турмыста, суд-ҳуқық системасында теңлик тийкарында 
қатнасыўын тәмийинлеў; 

– пенсия ҳәм социаллық напақа алыўшылардың турмыслық 
зәрүрликлерин толық қанаатландырыўға кепиллик беретуғын пенсия ҳәм 
социаллық тәмийнаттың әҳмийетли системасын қәлиплестириў, сондай-ақ, 
ҳаяллардың бала тәрбиясындағы дәўирин мийнет стажына қосып 
есаплаўға ерисиў; 

– майыплығы болған шахслардың нызамлы ҳуқық ҳәм мәплерин 
қорғаў, III топар майыплығы болған шахсларға напақа тайынлаў; 

– майыплығы болған шахслардың улыўма саўатлылығын арттырыў 
мақсетинде «Майыплардың билим алыў кепиллиги ҳаққында» нызам 
қабыл етиў; 

– сырт елде ислеп атырған пуқараларымыздың мәплерин ҳәм 
ҳуқықларын қорғаў мақсетинде сыртқы мийнет миграциясы тараўында 
халықаралық бирге ислесиўди және де раўажландырыў, «Жалланба мийнет 
етиўшилердиң ҳуқықларын қорғаў ҳаққында» нызам қабыл етиў; 

– халықтың мәплерин тәмийинлеўге қаратылған күшли социаллық 
сиясат жүргизиў мақсетинде пуқаралардың дәраматына қарап 
дифференцияластырылған салық системасын енгизиў;  

– ишки базарды арзан азық-аўқатлық өнимлер ҳәм социаллық 
әҳмийетке ийе товарлар менен толтырыў, усы өнимлер ҳәм товарлар 
баҳасының кескин өсип кетиўиниң алдын алыў, тийкарғы азық-аўқатлық 
баҳаларды тәртиплестириўде мәмлекетлик ҳәм жәмийетшилик 
қадағалаўын қатаң орнатыў; 

– аўыл инфрадүзилмесин, аўыл хожалығы изертлеўи ҳәм 
технологияларын раўажландырыўға инвестиция киргизилиўин көбейтиў, 
аўыл ҳәм районларға санаатты алып кириў;  

– халықтың социаллық қорғаўға мүтәж қатламлары, соның ишинде, 
майыплығы болған шахслар, майып перзентлерди тәрбиялап атырған ата-
аналар, қыйын социаллық жағдайға түсип қалған ҳаяллар ушын социаллық 



турақ жайлар қурыў, оларды мүтәж шаңарақларға ийелик етиў, мийрас 
қалдырыў ҳәм сатыў ҳуқықысыз коммунал төлемлерди төлеў шәрти менен 
бийпул бериў; 

– халыққа мәмлекет тәрепинен кепилликли медициналық хызмет 
көрсетиўди тәмийинлеў, халықтың ҳәмме қатламларына жоқары сапалы 
ҳәм толық медициналық хызмет көрсетиў системасын енгизиў, 
дәриханалар ҳәм жеке медициналық мәкемелерди исбилерменлик 
статусынан шығарып, оларға өз алдына социаллық исбилермен статусын 
бериў; 

– медицина хызметкерлериниң абыройы, денсаўлығы ҳәм қәдир-
қымбатын аяқ асты етиўшилер, хызмет ўазыйпасын орынлаўға қарсылық 
көрсетиўшилерге қаратылған нызамшылықта тийисли жуўапкерлик 
белгилеў; 

– шыпакерлердиң ҳәм мийирбийкелердиң мийнет ҳақысын сезилерли 
дәрежеде көтериў; 

– балаларды 2 жастан мектепке шекемги билимлендириўге қабыл 
етиўши арнаўлы топарлар дүзиў, 6 жасқа толған балаларды баслаўыш 
билим бериўге мәжбүрий бир жыллық таярлаў менен бийпул толық 
қамтып алыў; 

– ҳәр бир елатлы пунктте мектепке шекемги билимлендириў 
мәкемелерин ашыў; 

– баслаўыш класс оқыўшылары ушын бийпул азанғы аўқат бериўди 
шөлкемлестириў, олардың жәмийетлик транспорттан пайдаланыўын 
бийпул жолға қойыў; 

– жоқары билим алыў ушын грантлар санын көбейтиў, бийпул жоқары 
билим бериў системасын тәртиплестириўдиң заманагөй механизмлерин 
ҳуқықый жақтан беккемлеў ҳәм әмелге асырыў; 

– студентлердиң сабақты өзлестириўи ҳәм олардың инновациялық 
жумыста қатнасына қарап стипендиялар муғдарын белгилеў, турақ 
жайларға мүтәж студентлерди қолайлы жасаў шараятлары менен 
тәмийинлеў; 

– халықтың социаллық кейпиятына, зәрүрли турмыслық талапларын 
әмелге асырыўға тәсир көрсететуғын нызам ҳүжжетлери жойбарларын 
таярлаўда жәмийетшиликтиң кеңнен қатнасыўын тәмийинлеў. 

 


