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2022 - yil 28 - oktabr VI-66-167-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Mahalliy byudjet ijrosi, mahalliy byudjet daromadlarining qoʻshimcha
manbalarini shakllantirish hamda ulardan foydalanish yoʻnalishlari,
jumladan, mahalliy byudjet daromadlarini oshirishning aniqlangan

rezervlari toʻgʻrisida

Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2021-yil  30-dekabrdagi
“Oʻzbekiston  Respublikasining  “2022-yil  uchun  Oʻzbekiston
Respublikasining Davlat byudjeti  toʻgʻrisida”gi Qonuni ijrosini taʼminlash
chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”  PQ-73-sonli  qarori  hamda  Oʻzbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2017-yil  29-iyundagi  “Mahalliy
byudjetlarning  daromadlar  bazasini  kengaytirish  zaxiralarini  aniqlash
ishlarini  tashkil  etish  chora-  tadbirlari  toʻgʻrisida”gi  445-sonli  qaroriga
muvofiq,  Oʻzbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjeti  daromadlar
parametrlarining soʻzsiz bajarilishini taʼminlash va mahalliy byudjetlarning
daromadlar  bazasini  kengaytirish  chora-tadbirlarini  amalga  oshirish
maqsadida  Oʻzbekiston  Respublikasi  “Mahalliy  davlat  hokimiyati
toʻgʻrisida”gi  Qonunning  24-moddasiga  asosan  xalq  deputatlari  shahar
Kengashining  oltinchi  chaqiriq  oltmish  oltinchi  sessiyasi

QAROR QILADI:

1.  2022-yil  3  chorak  yakuni  bilan  Mahalliy  byudjet  ijrosi,  mahalliy
byudjet  daromadlarining  qoʻshimcha  manbalarini  shakllantirish  hamda
ulardan foydalanish yoʻnalishlari, jumladan, mahalliy byudjet daromadlarini
oshirishning  aniqlangan  rezervlari  toʻgʻrisida  shahar  hokimligi  Moliya
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boʻlimi  mudiri  F.Sadriddinovning  hisoboti  maʼlumot  uchun  qabul  qilinsin.

2.  Shahar  davlat  soliq  inspeksiyasi  (F.Gʻaniyev),  shahar  hokimligi
moliya boʻlimi (F.Sadriddinov), gʻaznachilik boʻlinmasi (A.Abalbayev)lar:

-  2022-yilning  4-chorak  byudjet  daromadlari  va  xarajatlarining
tasdiqlangan  koʻrsatkichlarini  soʻzsiz  bajarilishini  taʼminlash;

- shaharning daromadlar bazasini kengaytirish va iqtisodiy salohiyatini
oshirish yuzasidan zarur choralarni koʻrish;

-  daromadlar  va  xarajatlarning  tasdiqlangan parametrlari  bajarilishini
taʼminlash;

-  byudjet  xarajatlarini  sifatli  tarzda  rejalashtirilishi  va  oʻz  vaqtida
moliyalashtirilishini taʼminlash;

-  byudjet  mablagʻlaridan  manzilli,  maqsadli  hamda  samarali
foydalanishi  ustidan  qatʼiy  nazorat  oʻrnatsin.

3. Shahar hokimligi Moliya boʻlimi mudiri (F.Sadriddinov), shahar DSI
boshligʻi (F.Gʻaniyev)lar tegishli mutasaddilar bilan birgalikda 2022-yil 4-
choragi mahalliy byudjet daromadlari reja koʻrsatkichlarini orttirib bajarish
va  xarajatlarini  maqbullashtirish,  soliq  tushumi  manbalarini  koʻpaytirish,
joylarda toʻlov intizomini mustahkamlash hamda barcha darajadagi mahalliy
davlat  va  boshqaruv  organlarining  bu  borada  masʼuliyatini  oshirib,
tadbirkorlik subyektlari sonini oshirish hisobiga daromadlar rejasini ortigʻi
bilan bajarilishini taʼminlash choralarini koʻrish vazifasi yuklatilsin.

4.  Ushbu  qarorning  ijrosini  nazorat  qilish  xalq  deputatlari  shahar
Kengashining  Mahalliy  byudjet,  iqtisodiy  islohotlarni  amalga  oshirish,
investitsiyalar  va  tadbirkorlikni  rivojlantirish  masalalari  boʻyicha  doimiy
komissiyasi (S.Gadayev) zimmasiga yuklatilsin.

Sessiya raisi N. Xakimov


