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2022 - yil 17 - fevral VI-50-14-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Kattaqoʻrgʻon shahar mahalliy budjeti mablagʻlarini jamoatchilik fikri
asosida shakllantirilgan tadbirlarga yoʻnaltirish tartibi toʻgʻrisidagi

nizomga oʻzgartish va qoʻshimchalar kiritish haqida

Mahalliy  budjet  mablagʻlarining  jamoatchilik  fikri  asosida
shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yoʻnaltirilishi ustidan Kengash
nazoratini  yanada  kuchaytirish,  tashabbusli  budjet  jarayonining  ochiq  va
oshkoraligini  taʼminlash  hamda  Oʻzbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi
Senatining Kengashining 2022-yil 26-yanvardagi KQ-302-IV qarori ijrosini
taʼminlash maqsadida xalq deputatlari shahar Kengashining oltinchi chaqiriq
elliginchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Xalq deputatlari Kattaqoʻrgʻon shahar Kengashining 2021-yil 26-
apreldagi  29-14-sonli  Qarori  bilan  tasdiqlangan  “Kattaqoʻrgʻon  shahar
mahalliy  budjeti  mablagʻlarini  jamoatchilik  fikri  asosida  shakllantirilgan
tadbirlarga  yoʻnaltirish  tartibi  toʻgʻrisida”gi  nizomga  ilovaga  muvofiq
oʻzgartish  va  qoʻshimchalar  kiritilsin.

2.  Mazkur Qarorning ijrosini  nazorat  qilish Xalq deputatlari  shahar
Kengashining  Mahalliy  budjet,  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish,
investitsiyalar  va  tadbirkorlikni  rivojlantirish  masalalari  boʻyicha  doimiy
komissiya raisi S. Gadayev zimmasiga yuklansin.

3. Ushbu Qaror qabul qilingan kundan eʼtiboran kuchga kiradi.
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Kengash raisi G. Alimova
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Халқ депутатлари Каттақўрғон
шаҳар Кенгашининг

2022 йил 17 февралдаги
VI-50-14-7-106-K/22-сон қарорига

1-илова

Kattaqoʻrgʻon shahar mahalliy budjetini jamoatchilik fikri asosida
shakllantirilgan tadbirlarga yoʻnaltirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga

kiritilayotgan oʻzgartish va qoʻshimchalar

Xalq  deputatlari  Kattaqoʻrgʻon  shahar  Kengashining  2021-yil  26-
apreldagi  29-14-sonli  Qarori  bilan  tasdiqlangan  “Kattaqoʻrgʻon  shahar
mahalliy  budjeti  mablagʻlarini  jamoatchilik  fikri  asosida  shakllantirilgan
tadbirlarga yoʻnaltirish tartibi toʻgʻrisida”gi nizomga quyidagi oʻzgartish va
qoʻshimchalar kiritilsin:

) quyidagi mazmundagi 51 va 52-bandlar bilan toʻldirilsin:1.

“51.  Shahar tashabbusli  budjetlashtirish natijalari  boʻyicha maʼlumot
ushbu Nizomning 3-ilovasiga muvofiq umumlashtiriladi”;

“52.  Shahar  “Fuqarolar  tashabbusi  jamgʻarmasi”dan  tadbirlarni
moliyalashtirish uchun yoʻnaltirilgan mablagʻlar yuzasidan maʼlumot ushbu
Nizomning 4-ilovasiga muvofiq umumlashtiriladi”;

) 7-band quyidagi ikkinchi xatboshi bilan toʻldirilsin:2.

“Bunda gʻolib deb topilgan har bir tadbir uchun alohida mablagʻlar
manbasi  “Fuqarolar  tashabbusi  jamgʻarmasi”  boʻlgan  shaxsiy  gʻazna
hisobvaragʻi ochiladi va barcha xarajatlar ushbu gʻazna hisobvaragʻi orqali
amalga oshiriladi”;

) 9-bandning ikkinchi xatboshisi quyidagi tahrirda bayon etilsin:3.

“shahar  budjetining  tasdiqlangan  umumiy  xarajatlarining  5  foizi
miqdoridagi  mablagʻlarning  yarmidan  kam  boʻlmagan  qismi  —  mazkur
moliya yilining yanvar oyida, qolgan qismi iyun oyida”;

) 11-band quyidagi mazmundagi ikkinchi, uchinchi va toʻrtinchi qismlar4.

bilan toʻldirilsin:

“Bunda tadbirlarni amalga oshirish ishlari boshlanib, tegishli moliya
yilida bajarilgan ishlar uchun mablagʻlar toʻliq oʻtkazib berilmagan boʻlsa,
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tegishli  gʻazna hisob varagʻidagi  mablagʻlar  jamgʻarmaga tiklanmaydi  va
kelgusi yilning yanvar oyida pudratchiga toʻlab beriladi.

Agar  yil  yakunlariga  koʻra  rasmiylashtirilgan  shartnomaga  muvofiq
tadbirlar amalga oshirilmagan yoki qisman bajarilgan boʻlsa, shartnomada
belgilangan  tadbirlarni  hamda  toʻlovlarni  kelgusi  yilda  amalga  oshirishni
nazarda tutuvchi qoʻshimcha kelishuv rasmiylashtiriladi.

Bunda gʻolib deb topilgan tadbirlar doirasida hisobot yili yakunlariga
koʻra toʻliq bajarilmagan hollar uchun istisno tariqasida tomonlar oʻrtasida
tuzilgan  shartnomalarning  amal  qilish  muddatlarini  kelgusi  yil  yakuniga
qadar  uzaytirish  boʻyicha shartnomlarga  oʻzgartirishlar  kiritilishiga  ruxsat
beriladi”;

) 15-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:5.

“Takliflar fuqarolar tomonidan respublikaning istalgan hududi boʻyicha
faqat bir marotaba berilishi mumkin. Bunda taklif mazmunan yagona ijtimoiy
muammoni oʻzida aks ettirishi lozim”;

) 17-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:6.

“Fuqarolarda “Ochiq budjet” axborot portalidan foydalanish imkoniyati
mavjud boʻlmasa, ular oʻz takliflarini tegishli mahalla yoki ovulda tashkil
etilgan “tashabbuskorlar burchagi” orqali qoldirishlari mumkin”;

) 18-band:7.

quyidagi  mazmundagi  beshinchi  va  oltinchi  xatboshilar  bilan
toʻldirilsin:

“mahalliy  davlat  hokimiyati  va  davlat  organlarining  binolari  va
inshootlarini qurish, taʼmirlash va jihozlash ishlariga, shu jumladan ularning
boshqa ehtiyojlarini qoplashga qaratilgan boʻlmasligi lozim;

koʻrsatilgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan joriy yilda manzilli
roʻyxat (hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish boʻyicha dasturlar yoki
tashrif  bayonlari  va  boshqalar)ga  asosan mablagʻ  ajratish  koʻzda tutilgan
boʻlsa, ushbu takliflar asoslangan holda qabul qilinmasligi lozim”;

beshinchi xatboshisi yettinchi xatboshi deb hisoblansin;
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) 19-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:8.

“19. Ishchi komissiya takliflarni “Ochiq budjet” axborot portaliga kelib
tushgan kundan boshlab oʻn kun muddatda ushbu Nizomning 15 va 18-
bandlarida  koʻrsatilgan  mezonlarga  muvofiqligi  hamda  tadbirlar  amalga
oshirilishi  imkoniyatlarini  oʻrganadi  va  takliflarni  mezonlarga  muvofiq
saralab  boradi”;

) 22-band quyidagi tahrirda bayon etilsin:9.

“22. Ishchi organ tanlab olgan takliflar tanlab olingan sanadan eʼtiboran
uch ish kuni ichida ishchi organ tomonidan onlayn ovoz berishni tashkil etish
uchun “Ochiq budjet” axborot portaliga joylashtiriladi. Ovoz berish takliflar
joylashtirilgan sanadan eʼtiboran yigirma ish kuni davomida oʻtkaziladi”;

) 28-band quyidagi mazmundagi uchinchi qism bilan toʻldirilsin:10.

“Shahar  hokimligi  Ishchi  komissiyaning  har  yili  shahar  hokimi
boshchiligida televizion kanallar orqali “Tashabbusli budjet” jarayoni amalga
oshirilishi borasida fuqarolarga jonli muloqotni olib borishni nazarda tutuvchi
dasturda ishtirok etishni yoʻlga qoʻysinlar”;

) quyidagi mazmundagi 321 va 322-bandlar bilan toʻldirilsin:11.

“321.  Shahar hokimligi har chorak keyingi oyining 10 kuniga qadar
oʻzlarining  rasmiy  veb-saytlarida  mazkur  Nizomning  3  va  4-ilovalarida
keltirilgan  tavsiyaviy  shakllarda  tashabbusli  budjetlashtirish  natijalari
boʻyicha  maʼlumotlarni  joylashtirib  borishga  masʼuldirlar”;

“322.  Hududlarda  takliflarni  saralab  olish  jarayoni  yuzasidan  yoki
tadbirlarni  moliyalashtirish  bilan  bogʻliq  yuzaga  kelgan  nizolar  Moliya
vazirligi tomonidan koʻrib chiqiladi”;

) 1-ilovaning:12.

4-bosqichi quyidagi tahrirda bayon etilsin:
 

4-bosqich  Ishchi komissiya —
Mezonlarga muvofiqligi hamda tadbirlar amalga oshirilishi
imkoniyatlarini oʻrgangan holda takliflarni tanlab oladi.

—
Takliflar “Ochiq budjet” axborot portaliga
kelib tushgandan boshlab oʻn ish kunida
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5-bosqichi quyidagi tahrirda bayon etilsin:

5-bosqich  Ishchi organ  

1. Tanlab olgan takliflar ovoz berishni tashkil
etish uchun “Ochiq budjet” axborot portaliga
joylashtiriladi.
2. Jamoatchilik tomonidan ovoz berish jarayoni
oʻtkaziladi.

 

Takliflar tanlab olingan
sanadan eʼtiboran uch ish
kuni ichida
Takliflar joylashtirilgan
sanadan eʼtiboran
yigirma kun davomida

 

 

Kattaqoʻrgʻon shahar mahalliy budjetini jamoatchilik
fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yoʻnaltirish

tartibi toʻgʻrisidagi nizomga

3-ilova

 

Shahar tashabbusli budjetlashtirish natijalari boʻyicha
MAʼLUMOT

 

20____yil_________(oy)

 

T/R Koʻrsatkich nomi Summa (ming
soʻm)

1 Yil boshiga qoldiq  
2

Hisobot davrida “Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi”ga oʻtkazilgan mablagʻlar
 

3 “Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi”dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun
yoʻnaltirilgan

 

3.1 Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablagʻ  

3.2 Hisobvaraqlardagi qoldiq  
4 “Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi”da qoldiq mablagʻ  

 

 

T/R Tadbirlar nomi
Moliyalash-
tirilgan taklif
soni

 Koʻrsatkichlar
oʻlchov
birligi miqdori

sarflangan
mablagʻ

Jami  X X  
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1 Hududiy ichki yoʻllar
 umumiy

uzunligi
  

2 Umumtaʼlim maktablarini taʼmirlash
va jihozlash

 
soni

  

3 Maktabgacha taʼlim muassasalarini
taʼmirlash va jihozlash

 
soni

  

4 Sogʻliqni saqlash muassasalarini
taʼmirlash va jihozlash

 
soni

  

5 Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini
taʼmirlash va jihozlash

 
soni

  

6 Ichimlik suvi taʼminotini yaxshilash
 umumiy

uzunligi
  

7 Koʻcha chiroqlarini oʻrnatish
tadbirlari

 chiroqlar
soni

  

8
Hududlarni tartibga keltirish
(obodonlashtirish va
koʻkalamzorlashtirish)

 
tadbir soni

  

9 Boshqa tadbirlar  soni   

 

 

Kattaqoʻrgʻon shahar mahalliy budjetini jamoatchilik
fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yoʻnaltirish

tartibi toʻgʻrisidagi nizomga

4-ilova

 

Shahar “Fuqarolar tashabbusi jamgʻarmasi”dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun
yoʻnaltirilgan mablagʻlar yuzasidan

MAʼLUMOT

20___yil___________(oy)

 

T/R Tadbirning xos
raqami (ID)

Jami
toʻplagan
ovozlar soni

shundan

Tadbirning
qisqacha
mazmuni
(sohasi)

Tadbirning moliyalashtirilishi (ming soʻm)

onlayn
ovozlar

oflayn
ovozlar

Moliyalashtiri sh
uchun ochilgan
hisobvaraq

Fuqaro
tomonidan
kiritilgan
tadbirning
dastlabki qiymati

Tadbirni amalga
oshirishdagi
aniqlangan
qiymati*

Ajra-
tilgan
mablagʻ

Bajarilgan ishlar
uchun toʻlab
berilgan mablagʻ

Qoldiq
mablagʻ

Jami           
1.            
2.            

3.            

...            

* - “loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan
taklif etilgan qiymat.”


