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2022 - yil 30 - sentabr VI-64-152-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

“Obod mahalla” davlat dasturi doirasida A.Qahhor nomli mahalla
fuqarolar yigʻinida amalga oshirilgan ishlar toʻgʻrisida

Shaharda  Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2022-yil  18-
martdagi  “2022-2026-yillarda  “Obod  qishloq”  va  “Obod  mahalla”
dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-172-son qarori
ijrosini  taʼminlash  hamda  mahallalarning  meʼmoriy  qiyofasini  tubdan
yangilash, hududlarni kompleks rivojlantirish, yoʻl-transport infratuzilmasi,
muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini barpo
etish, shu asosda aholining turmush darajasini oshirish maqsadida “Mahalliy
davlat hokimiyati  toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunining 24-
moddasiga  asosan xalq  deputatlari  shahar  Kengashining oltinchi  chaqiriq
oltmish toʻrtinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1. “Obod mahalla” davlat dasturi doirasida A.Qahhor nomli mahalla
fuqarolar yigʻinida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan shahar Ichki ishlar
boʻlimi  boshligʻining  oʻrinbosari  A.Ubaydullayevning  hisoboti  qoniqarsiz
deb topilsin.

2. Shahar prokurori (F.Egamqulov) A.Qahhor nomli mahalla fuqarolar
yigʻinida “Obod mahalla” davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan qurilish
ishlari yuzasidan tekshiruv oʻtkazsin va natijasi yuzasidan Kengash raisiga
axborot kiritsin.
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3. Kattaqoʻrgʻon shahar hokimining oʻrinbosari (J.Axmedov), shahar
hokimligi  Obodonlashtirish  boshqarmasi  boshligʻi  (F.Qurbonov),  shahar
mahalla va nuroniylarni qoʻllab-quvvatlash boʻlimi boshligʻi (A.Raxmonov)
va tegishli mutasaddilar:

- qurilish va obodonlashtirish ishlari boʻyicha belgilangan parametrlar
ijrosini  oʻz  vaqtida  va  toʻliq  taʼminlashning  borishi  yuzasidan  tizimli
monitoring  yuritish;

-  mavjud  uy-joylar,  bino-inshootlar,  infratuzilma  obyektlari,  yoʻl-
transport va muhandislik kommunikatsiyalarining texnik holatini oʻrganish
hamda shu asosda ularda qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash;

-  texnik  talablarga  javob  bermaydigan  yoki  noqonuniy  ravishda
qurilgan  bino-inshootlar  va  qurilmalarning  buzilishini;

-  oʻzboshimchalik  bilan  egallab  olingan  yer  maydonlari  shahar
hokimligining  yer  zaxira  fondlariga  olinishini  taʼminlasinlar.

4. Shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi (F.Qurbonov), Suv
taʼminoti  shahar  boʻlimi (A.Mamedov),  shahar  elektr  taʼminoti  korxonasi
(B.Umarov),  shahar  gaz  filiali  (Sh.Abdusalomov)  “Yakkabogʻ”  va
“A.Qahhor” mahalla fuqarolar yigʻinlarida “Obod mahalla” dasturi doirasida
amalga  oshirilishi  lozim  boʻlgan  ishlarni  belgilangan  muddatdan
kechiktirmay  amalga  oshirish  choralarini  koʻrsin.

5. Shahar hokimligi matbuot kotibi (A.Abdixamidov), “Kattaqoʻrgʻon
tongi”  gazetasi  (T.Xamidov)lar  “Obod mahalla”  dasturi  doirasida  amalga
oshirilayotgan ishlar hamda mavjud muammolarni doimiy ravishda ommaviy
axborot vositalarida keng yoritib borish tavsiya etilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Kattaqoʻrgʻon shahar hokimi
oʻrinbosarlari  (M.Toshpulatov,  J.Axmedov)  hamda  Sanoat,  transport,
qurilish, kommunal soha va aholiga xizmat koʻrsatish masalalari boʻyicha
doimiy komissiya (S.Tursunov) zimmalariga yuklatilsin.
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Kengash raisi G. Alimova


