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2022 - yil 14 - oktabr VI-65-155-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-avgustdagi
“Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish boʻyicha

sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qoʻshimcha chora-
tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-4102-sonli qarori ijrosini taʼminlash

maqsadida 2022-yilning yanvar-sentyabr oylari davomida olib borgan
faoliyati hamda sektor hududidagi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha

obyektlari va uy-joy fondini kuz-qish mavsumiga tayyorlash va
mavsumni betalafot oʻtkazish boʻyicha koʻrilayotgan chora-tadbirlar

toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 8-
avgustdagi “Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish boʻyicha
sektorlar  faoliyatini  yanada  takomillashtirishga  doir  qoʻshimcha  chora-
tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-4102-sonli qarori ijrosini taʼminlash maqsadida,
“Mahalliy  davlat  hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Oʻzbekiston  Respublikasi
Qonunining  6-  ,  24-moddalariga  muvofiq  xalq  deputatlari  Kattaqoʻrgʻon
shahar Kengashining oltinchi chaqiriq oltmish beshinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1.  Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2019-yil  8-avgustdagi
“Hududlarni  kompleks  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirish  boʻyicha  sektorlar
faoliyatini  yanada  takomillashtirishga  doir  qoʻshimcha  chora-tadbirlar
toʻgʻrisida”gi  PQ-4102-sonli  qarori  ijrosini  taʼminlash  maqsadida  2022-
yilning yanvar-sentyabr oylari davomida olib borgan faoliyati hamda sektor
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hududidagi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va uy-joy fondini
kuz-qish mavsumiga tayyorlash va mavsumni betalafot oʻtkazish boʻyicha
koʻrilayotgan chora-tadbirlar toʻgʻrisida shahardagi 1-sektor rahbari, shahar
hokimi G.Alimova, 2-sektor rahbari, shahar prokurori F.Egamqulov, 3-sektor
rahbari,  shahar  ichki  ishlar  boʻlimi  boshligʻi  Gʻ.Islomov hamda 4-sektor
rahbari, shahar davlat soliq inspeksiyasi boshligʻi F.Gʻaniyevning hisobotlari
maʼlumot uchun qabul qilinsin.

2.  Shahar  sektor  rahbarlari  (G.Alimova,  F.Egamqulov,  Gʻ.Islomov,
F.Gʻaniyev)ga:

- aholini qiynab kelayotgan dolzarb muammolarni bartaraf etish hamda
mahalla fuqarolar yigʻinlarida aniqlangan masalalarni yechimiga qaratilgan
tadbirlarning bajarilishini oʻz vaqtida va sifatli taʼminlash;

- fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining
boshqa  institutlari  bilan  oʻzaro  hamkorlikda  huquqbuzarliklarni,  ayniqsa
voyaga  yetmagan  va  yoshlar  oʻrtasida  profilaktika  qilish  hamda  ularni
barvaqt oldini olish boʻyicha taʼsirchan ishlarni tashkil etish;

- aholi daromadlarini oshirish, jumladan kam taʼminlangan ehtiyojmand
oilalarni kambagʻallikdan chiqarish boʻyicha dasturda belgilangan tadbirlarni
har  bir  mahallada  ijrosini  taʼminlash  maqsadida  “mahallabay”  amalga
oshiriladigan  chora-tadbirlar  dasturini  belgilab  olish,  bunda  “oʻsish
nuqtalari”dan  kelib  chiqib,  tadbirkorlikni  rivojlantirish,  iqtisodiy
samaradorlikka  erishish,  aholi  daromadlarini  oshirishga  alohida  eʼtibor
qaratish;

- har haftada kamida bir marotaba joylarga chiqqan xolda yoshlar hamda
xotin-qizlar bilan ularning ijtimoiy masalalari yuzasidan qabullar oʻtkazishga
eʼtiborni kuchaytirish vazifalari yuklatilsin.

3. Kattaqoʻrgʻon shahar hokimi va sektor rahbarlariga:

-  kuz-qish  mavsumini  betalafot  oʻtkazish  boʻyicha  ishlab  chiqilgan
chora-tadbirlarni oʻz vaqtida va sifatli amalga oshirilishini nazorat qilish;

-  tashkil  etilgan  ishchi  guruhlar  tomonidan  belgilab  berilgan
topshiriqlar  ijrosini  taʼminlash  hamda  hududlarda  kuz-qish  mavsumiga
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tayyorgarlik  koʻrish  boʻyicha  amalga  oshirilayotgan  ishlarni  doimiy
monitoring  qilib  borish;

-  aholi,  iqtisodiyot  tarmoqlari  va  ijtimoiy  sohalarini  kuz-qish
mavsumiga tayyorlash ishlarini muvofiqlashtirish va uni betalafot oʻtkazish
boʻyicha tashkil etilgan shtab faoliyatini doimiy nazorat qilish;

- koʻp kvartirali uylarni va ijtimoiy soha obyektlarini hamda issiqlik,
ichimlik suv, elektr energiyasi,  tabiiy gaz taʼminoti tizimlarini mavsumga
tayyorlash, oziq-ovqat taʼminoti zaxiralarini yaratish kabi muhim masalalarni
oʻrganish  va  aniqlangan  muammolarni  bartaraf  etish  choralarini  koʻrish
vazifalari yuklatilsin.

4.  Xalq  deputatlari  shahar  Kengashi  deputatlariga  sektor  rahbarlari
tomonidan  oʻtkazilayotgan  sayyor  qabullarda  hamda  sodir  etilgan  ogʻir
jinoyatlar muhokamasida ishtirok etishi tavsiya etilsin.

5.  Shahar  hokimining  oʻrinbosarlari  (I.Mamatov,  J.Axmedov),
“Hunarmand” uyushmasi Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi raisi (T.Xamidov) bir
oy muddatda shahar hokimligi balansida boʻlgan Nurobod mahalla fuqarolar
yigʻinining  eski  binosini  tegishli  tartibda  tashabbuskorga  biriktirib,
hunarmandchilik  ishlarini  yoʻlga  qoʻyish  choralarini  koʻrsin.

6. Shahar Ichki ishlar boʻlimi boshligʻi, 3-sektor rahbari (Gʻ.Islomov),
shahar  hokimining  oʻrinbosari  (Sh.Kuchkarova),  shahar  mahalla  va
nuroniylarni  qoʻllab-quvvatlash  boʻlimi  boshligʻi  (A.Raxmonov),
“Hunarmand” uyushmasi  Kattaqoʻrgʻon shahar  boʻlimi  raisi  (T.Xamidov)
birgalikda  Ingichka  qoʻrgʻoni  hududidagi  “e-auksion”  platformasi  orqali
sotuvga qoʻyilgan boʻsh yer maydonlarida hunarmandchilik ishlarini amalga
oshirishni  aholi  va tadbirkorlar  oʻrtasida tashviqot  qilish orqali  yangi  ish
oʻrinlarini tashkil qilsin.

7.  Shahardagi  barcha  sektor  rahbarlari  (G.Alimova,  F.Egamqulov,
Gʻ.Islomov, F.Gʻaniyev) oʻn besh kun muddatda sektor hududida joylashgan
sektor  faoliyatiga  tegishli  bannerlarni  oʻrganib  chiqsin  va  oʻzgarishlarni
yangilagan holda lotin yozuvida boʻlishini taʼminlasin.

8.  “Kattaqoʻrgʻon  tongi”  gazetasi  muharriri  (T.Xamidov)ga  doimiy
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ravishda  sektorlar  faoliyati  bilan  bogʻliq  boʻlgan  yangiliklarni  masalalar
toʻgʻrisida doimiy maqolalar tayyorlab borish tavsiya etilsin.

9.  Ushbu  qaror  ijrosini  taʼminlash  shahar  Kengashining  doimiy
komissiyalari raislari hamda sohalari boʻyicha shahar hokimi oʻrinbosarlari
zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi G. Alimova


