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2022 - yil 30 - noyabr VI-68-182-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2022-yil 8-
noyabrdagi “Mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash boʻyicha

belgilangan loyihalar ijrosini nazorat qilish chora-tadbirlari
toʻgʻrisida”gi KQ-423-IV-sonli qarori ijrosini taʼminlash toʻgʻrisida

Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “2022-2023-yillarda
mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash boʻyicha qoʻshimcha chora-
tadbirlar  toʻgʻrisida”gi  2022-yil  25-oktabrdagi  PQ-408-son  qarori  hamda
Oʻzbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlis  Senati  Kengashining  2022-yil  8-
noyabrdagi  “Mahallalar  infratuzilmasini  yanada  yaxshilash  boʻyicha
belgilangan  loyihalar  ijrosini  nazorat  qilish  chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”gi
KQ-423-XU-sonli  qarori  ijrosini  taʼminlash  maqsadida,  Oʻzbekiston
Respublikasi  “Mahalliy  davlat  hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Qonunining  24-
moddasiga  asosan  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  oltinchi  chaqiriq
oltmish sakkizinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2022-yil
8-noyabrdagi  “Mahallalar  infratuzilmasini  yanada  yaxshilash  boʻyicha
belgilangan  loyihalar  ijrosini  nazorat  qilish  chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”gi
KQ-423-IV-sonli qarori maʼlumot uchun qabul qilinsin.

2. Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlarining 2022-2023-yillarda
mahallalar  infratuzilmasini  rivojlantirish  boʻyicha  amalga  oshirilayotgan
ishlarni  oʻrganish  hamda  mazkur  yoʻnalishlarda  olib  borilayotgan  ishlar
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yuzasidan aholi oʻrtasida tushuntirish-targʻibot ishlarini tashkil etish jadvali
ilovaga asosan tasdiqlansin.

3. Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlari:

oʻzlari  saylangan okruglarga chiqib,  dastur doirasidagi ichki yoʻllar,
ichimlik suvi, elektr energiyasi va gaz taʼminotini yaxshilash, ijtimoiy soha
obyektlarini  taʼmirlash  borasidagi  loyihalar  ijrosining  borishini  oʻrganib
borsin;

oʻrganish jarayonida loyihalar  ijrosi  uchun masʼul  boʻlgan idora va
tashkilotlar vakillarini jalb qilsin;

oʻrganish  jarayonida  aniqlangan  kamchiliklar,  ijrosi  muddatlaridan
orqada  qolayotgan  loyihalar  boʻyicha  muammolarni  tegishli  idora  va
tashkilotlar  bilan  birgalikda  joyida  hal  etilishi  choralarini  koʻrsin;

aholi oʻrtasida mahallalar infratuzilmasini yaxshilash orqali ular uchun
munosib turmush sharoitini  yaratish boʻyicha ishlar  koʻlami,  bu boradagi
islohotlar mazmun-mohiyati haqida tushuntirish ishlarini olib borsin;

dasturda  belgilangan har  bir  loyiha  ijrosi  ustidan doimiy deputatlik
nazoratini yoʻlga qoʻysin;

amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan har 15 kunda xalq deputatlari
shahar Kengashining Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar  va  tadbirkorlikni  rivojlantirish  masalalari  boʻyicha  doimiy
komissiyasiga axborot kiritib borilishini taʼminlasin.

4. Xalq deputatlari shahar Kengashi kotibiyati (N.Xakimov)ga:

2022-2023-yillarda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish boʻyicha
loyihalar  dasturlarini  xalq  deputatlari  shahar  Kengashi  sessiyalarida
muhokama  qilib  borish;

Dasturda belgilangan har bir  loyiha ijrosi  ustidan doimiy deputatlik
nazoratini  yoʻlga  qoʻyish  maqsadida  loyihalar  kesimida  deputatlarni
biriktirish;

biriktirilgan  deputatlarning  har  hafta  joylarga  chiqqan  holda
mahallalarda belgilangan loyihalar oʻz vaqtida va sifatli amalga oshirilishini
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nazorat qilib borilishini taʼminlash, ortda qolayotgan loyihalar, aniqlangan
muammolar yuzasidan takliflarni xalq deputatlari shahar Kengashiga kiritib
borish;

har  oyda  xalq  deputatlari  shahar  Kengashi  sessiyalarida  loyihalar
ijrosini  borishi  yuzasidan  shahar  sektor  rahbarlari  va  boshqa  masʼul
tashkilotlar  rahbarlarining  hisobotlarini  eshitib  borish  va  muhokama  qilish;

mahallalar  infratuzilmasini  yaxshilash,  shuningdek  mazkur  ishlar
ustidan  deputatlik  nazoratini  olib  borish  boʻyicha  amalga  oshirilayotgan
ishlarni ommaviy axborot vositalarida yoritib borish tavsiya etilsin.

5.  Xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  Mahalliy  budjet,  iqtisodiy
islohotlarni  amalga  oshirish,  investitsiyalar  va  tadbirkorlikni  rivojlantirish
masalalari boʻyicha doimiy komissiyasi (S.Gadayev) shaharda 2022-2023-
yillarda mahallalar infratuzilmasini rivojlantirish boʻyicha loyihalar dasturi
ijrosining  borishini  tanlov  asosida  oʻrgansin  hamda  oʻrganish  natijalarini
doimiy  komissiya  yigʻilishlarida  muhokama  qilsin  zarur  hollarda  xalq
deputatlari  shahar  Kengashi  sessiyasi  muhokamalariga  kiritsin.

6. Shahar hokimining oʻrinbosari (J.Axmedov), shahar Qurilish boʻlimi
(Sh.Saydiyev)lar:

dasturlar  doirasida  amalga  oshiriladigan  ishlar  hajmi  va  smeta
qiymatlarining  asossiz  ravishda  oshib  ketmasligi  ustidan  doimiy  nazorat
oʻrnatilishini;

dasturlarga  kiritilgan  obyektlarning  sifatli  va  oʻz  muddatlarda
foydalanishga  topshirilishi  ustidan  qatʼiy  nazorat  qilinishini  taʼminlasin.

7.  Shahar  hokimligi  matbuot  xizmati  (A.Abduxamidov),
“Kattaqoʻrgʻon  tongi”  gazetasi  tahririyati  (T.Xamidov)larga  mahallalar
infratuzilmasini rivojlantirish, aholining turmush sharoitini yanada yaxshilash
borasida  deputatlar  tomonidan  joylarda  amalga  oshirilayotgan  ishlarini
ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritib borish
tavsiya etilsin.

8. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish Xalq deputatlari shahar
Kengashining  Mahalliy  budjet,  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish,
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investitsiyalar  va  tadbirkorlikni  rivojlantirish  masalalari  boʻyicha  doimiy
komissiyasi (S.Gadayev) zimmasiga yuklansin.

Kengash raisi G. Alimova
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on
shahar Kengashining

2022 yil 30 noyabrdagi
VI-68-182-7-106-K/22-son qaroriga

1-ilova
Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlarining 2022-2023-yillarda mahallalar
infratuzilmasini rivojlantirish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlarni oʻrganish
hamda mazkur yoʻnalishlarda olib borilayotgan ishlar yuzasidan aholi oʻrtasida

tushuntirish-targʻibot ishlarini tashkil etish

JADVALI

№ Shahar Kengashi deputatlari F.I.Sh Biriktirilgan mahallalar

1 Abdullayev Javlonbek Azimovich Gʻarbmachit mahallasi
2 Sirojidinov Xotam Samariddinovich Mexrjon mahallasi
3 Nadjimov Furqat Komildjonovich Yakkabogʻ mahallasi

4 Xaydarova Mashxura Ostonkul-qizi Xaydarchaman, O.Miriy, Mexrjon va Noqis
mahallalari

5 Tairova Dilorom Sirojovna Zomin va Soʻfi Olloyor mahallalari
6 Gadayev Siddik Sarochovich Baxoriston mahallasi
7 Kuldashev Javlonbek Murodovich A.Navoiy, Chordara, Ziyolilar va Noqis mahallalari
8 Salohiy Nazokat Ikromiddin qizi Noqis, A.Navoiy va Xaydarchaman mahallalari
9 Sharipova Umida Tolibjonovna A.Temur mahallasi
10 Nurnazarov Erkin Nasirovich Oqoltin, Goʻzalkent va Vatanparvar mahallalari
11 Kuchkarova Shaxlo Botirovna Oqoltin va Goʻzalkent mahallalari
12 Alimova Gavxar Zayirovna Balandchordara va Doʻstlik mahallalari
13 Baxriyev Ataman Isanovich Guzalkent va Oq oltin mahallalari
14 Ishbekov Ravshan Iskandarovich Zarifobod mahallasi
15 Xamidov Toxir Abduraxmanovich Damariq mahallasi
16 Nigmatova Saboat Fayzidinovna Oʻrikzor va Yermachit mahallalari
17 Abdiyeva Ugiloy Jurakulovna Nurobod va I.Shoir mahallalari
18 Alimov Jamoliddin Abdugʻafforovich Qushxovuz mahallasi
19 Qulbulov Qaxramon Norqarayevich A.Temur mahallasi
20 Petrova Natalya Nikolayevna Nurobod, Kattaqoʻrgʻon va I.Shoir mahallalari
21 Musayev Dilshod Suyunovich I.Shoir mahallasi

22 Xushbokov Eshonkul  Melikulovich A.Qaxxor, U.Nosir, Kattaqoʻrgʻon va Nurobod
mahallasi

23 Salimova Ozoda Yusupjonovna Miyonkol va Qoriravot mahallalari
24 Nurmurodov Davronjon Najmiddinovich Yermachit mahallasi
25 Niyazov Sunnatullo Gulyamovich Chinobod mahallasi
26 Xakimov Nurmurod Abdumuradovich Kunjupay mahallasi
27 Tursunov Salim Xodiyevich Nurafshon va Zarafshon mahallalari
28 Anziratova Dilfuza Kamalovna Oʻrikzor, Kuxnadam va Navbaxor mahallalari
29 Sanayev Baxtiyor Uvaytovich Yermachit mahallasi


