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2022 - yil 4 - mart VI-51-39-7-106-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 shahardagi 1-2-3-4-sektor rahbarlarining 2021-yil davomida
olib borgan faoliyati hamda 2022-yilda bajarilishi belgilab olingan

vazifalari yuzasidan hisobotlari 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 ellik birinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.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
shahardagi  1-sektor  rahbari,  shahar  hokimi  G.Alimova,  2-sektor  rahbari,
shahar prokurori F.Egamqulov, 3-sektor rahbari, shahar ichki ishlar boʻlimi
boshligʻi X.Umarov hamda 4-sektor rahbari, shahar davlat soliq inspeksiyasi
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boshligʻi  D.Ashurovning  2021-yil  davomida  olib  borgan  faoliyati  hamda
2022-yilda  bajarilishi  belgilab  olingan  vazifalari  yuzasidan  hisobotlari
maʼlumot  uchun  qabul  qilinsin.

2.  Shahar  sektor  rahbarlari  (G.Alimova,  F.Egamqulov,  X.Umarov,
D.Ashurov)ga:

-  aholini  qiynab  kelayotgan  dolzarb  muammolarni  bartaraf  etishga,
mahalla fuqarolar yigʻinlarida aniqlangan masalalarni yechimiga qaratilgan
“yoʻl xaritalari”ni ishlab chiqish va belgilangan tartibda tasdiqlash;

-  ijro  uchun  masʼul  tashkilotlar  rahbarlari  bilan  birgalikda  “yoʻl
xarita”larida  belgilangan  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. Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlariga doimiy ravishda:

-  hududlarni  kompleks  rivojlantirish  boʻyicha  vazifalar  bajarilishi
holatini bevosita joyida oʻrgangan holda ijro bilan bogʻliq masalalarni doimiy
komissiyalar majlislarida muntazam muhokama etib borish;

- oʻz saylov okruglaridagi “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar
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daftari”ga kiritilgan fuqarolar bilan manzilli ishlash va ijtimoiy masalalarni
hal etishda shahar hokimligi va mutasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda ish
olib borishni tashkil qilish;

-  deputatlik  nazorati  doirasida  vazifalar  ijrosi  yuzasidan  masʼul  etib
belgilangan tashkilot, muassasalar va ularning mansabdor shaxslaridan ijro
boʻyicha  maʼlumotlarni  olib,  tahlillar  asosida  xalq  deputatlari  shahar
Kengashi  sessiyalari  muhokamasiga  masʼullarning  axborotlarini  eshitish
bilan  bogʻliq  masalalarni  kiritib  borish;

-  hududlarni  kompleks  rivojlantirish  boʻyicha  vazifalar  ijrosini
taʼminlashda sustkashlikka yoʻl  qoʻygan tashkilotlar  rahbarlariga  nisbatan
ularni lavozimidan ozod etishgacha boʻlgan javobgarlik choralarini qoʻllash
toʻgʻrisida xalq deputatlari shahar Kengashiga takliflar kiritib borish;

- mahallalar faollari bilan hamkorlikda hududni kompleks rivojlantirish
boʻyicha  mahallalar  kesimida  belgilangan  vazifalarning  ijrosini
taʼminlashdagi  kamchiliklarni  bartaraf  etishga  qaratilgan  taʼsirchan
choralarni  koʻrib  borish;

-  ommaviy  axborot  vositalarida  hududni  kompleks  rivojlantirish
boʻyicha vazifalar ijrosining borishi toʻgʻrisida muntazam ravishda chiqishlar
qilish,  bunda  ushbu  vazifalar  ijrosini  taʼminlashda  yoʻl  qoʻyilayotgan
kamchiliklar  va  ularning  sabablarini  yoritishga  alohida  eʼtibor  qaratish
tavsiya  etilsin.

4.  Shahar  hokimining  oʻrinbosarlari  (B.Sayipov,  J.Axmedov,
I.Mamatov,  B.Ikramov)  hamda  shahar  Aholi  bandligiga  koʻmaklashish
markazi  direktori  (R.Murodqosimov)ga:

- mahallalardagi yechimini kutayotgan muammolarni hal qilish boʻyicha
ishlarning  samaradorligi  va  uygʻunligini  taʼminlash  maqsadida  hududiy
davlat  va  xoʻjalik  boshqaruvi  organlari  faoliyatini  muvofiqlashtirish;

- hududning ishchanlik muhiti va faolligini tahlil qilish, tadbirkorlikni
jadal  rivojlantirishga toʻsiq boʻlayotgan dolzarb muammolarni  hal  etishga
koʻmaklashish, shakllangan tadbirkorlik madaniyati va mahalliy anʼanalar,
hududning oʻziga xos xususiyatlari va rivojlanish darajasini inobatga olgan



e-qaror.gov.uz 04.03.2022

4

holda,  hududni  rivojlantirish  boʻyicha  manzilli  amaliy  chora-tadbirlarni
ishlab  chiqish;

-  “Temir  daftar”,  “Ayollar  daftari”  va  “Yoshlar  daftari”ga  kiritilgan
fuqarolarga manzilli yordam koʻrsatish, xotin-qizlar va yoshlarni bandligini
taʼminlash;

-  Tadbirkorlik  va  oʻzini  oʻzi  band  qilish  faoliyatini  boshlamoqchi
boʻlgan ishsiz, shu jumladan, “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar
daftari”ga kiritilgan fuqarolarga  faoliyatini  boshlash uchun kerak boʻlgan
asbob-uskuna, mehnat qurollarini xarid qilish uchun subsidiyalar ajratilishini
taʼminlasin.

5. Shahar hokimining oʻrinbosari (J.Axmedov) Ingichka qoʻrgʻonchasi
Nurobod  mahalla  fuqarolar  yigʻini  binosining  qurilishida  quruvchilar
tomonidan sifatsiz ishlar bajarilganligini oʻrganib, aniqlangan kamchiliklarni
bartaraf etish boʻyicha navbatdagi sessiyada quruvchining hisobot berishini
taʼminlasin.

6.  Shahar  sektor  rahbarlari  (G.Alimova,  F.Egamqulov,  D.Ashurov)
sektor  hududida  joylashgan  taʼmirtalab  umumiy  foydalanishdagi  uylarni
xashar  yoʻli  bilan  taʼmirlash  choralarini  koʻrsin  va  navbatdagi  sessiyada
qilingan ishlar boʻyicha sektor rahbarlarini hisoboti eshitilsin.

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

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

Kengash raisi G. Alimova


