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2022 - yil 10 - noyabr VI-67-176-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Kattaqoʻrgʻon shahrida “Yashil makon” umummilliy loyihasi tadbirlari
doirasida amalga oshirilayotgan ishlar toʻgʻrisida

Davlat rahbari boshchiligida joriy yilning 11-oktabr kuni mahallalarni
obod  qilish  va  aholini  oʻylantirayotgan  masalalarni  hal  etish  boʻyicha
oʻtkazilgan videoselektor  yigʻilishida 20-oktabrdan 1-dekabrgacha koʻchat
ekish  boʻyicha  “dolzarb  40  kunlik”  eʼlon  qilinishini  inobatga  olib,
Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2021-yil  30-dekabrdagi
“Respublikada  koʻkalamzorlashtirish  ishlarini  jadallashtirish,  daraxtlar
muhofazasini  yanada  samarali  tashkil  etish  chora-tadbirlari  toʻgʻrisida”gi
PF-46-sonli  Farmoni  ijrosini  taʼminlash maqsadida,  shuningdek,  shaharda
“Yashil  makon”  umummilliy  loyihasi  doirasida  daraxt  koʻchatlari  ekish
ishlarini  samarali  tashkil  etish,  ularni  parvarish  qilish  hamda
zararkunandalardan himoya qilish tizimini yaratish maqsadida Oʻzbekiston
Respublikasi  “Mahalliy  davlat  hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Qonunining  6-
moddasiga asosan xalq deputatlari  shahar Kengashining oltinchi  chaqiriq,
oltmish yettinchi sessiyasi 

QAROR QILAMAN:

1. Shahar hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xoʻjalik,
ekologiya  va  koʻkalamzorlashtirish  masalalari  boʻyicha  oʻrinbosari
J.Axmedovning  “Yashil  makon”  umummilliy  loyihasi  tadbirlari  doirasida
amalga  oshirilayotgan ishlar  toʻgʻrisidagi  hisoboti  maʼlumot  uchun qabul
qilinsin.
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2. Barcha korxona va tashkilot raxbarlari “Yashil makon” umummilliy
loyihasi  doirasida  manzarali,  mevali  daraxt  va  buta  koʻchatlari  hamda
qalamchalarini  ekish  boʻyicha  amalga  oshirilgan  ishlar  toʻgʻrisidagi
maʼlumotlarni  belgilangan  tartibda  shahar  shtabiga  taqdim  etib  borsin.

3. Shahar hokimi oʻrinbosari (J.Axmedov), Ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza qilish sohasidagi nazorat boʻyicha shahar inspeksiyasi (A.Alimov)
va boshqa aloqador korxona va tashkilotlar bilan birgalikda koʻchat ekish
boʻyicha  “dolzarb  40  kunlik”da  manzarali  daraxt  va  koʻchat  ekish
maydonlarini  tayyorlab  ommaviy  ekish  ishlarini  jadallashtirsin.

4. Shahardagi barcha korxona va tashkilot rahbarlari “Yashil makon”
umummilliy  loyihasi  doirasida  “dolzarb  40  kunlik”da  shahar  hokimi
tomonidan  korxona  tashkilotlar  kesimida  manzarali  va  mevali  daraxt
koʻchatlari  ekish  boʻyicha  tasdiqlangan  rejani  soʻzsiz  bajarilishini
taʼminlasin.

5. Shahar hokimi oʻrinbosari (J.Axmedov) korxona va tashkilotlar bilan
birgalikda:

-  “Yashil  makon” umummilliy loyihasi  ijrosini  samarali  tashkil  etish
maqsadida, joriy yil 20-oktabrdan 1-dekabrga qadar eʼlon qilingan “dolzarb
40 kunlik”  doirasida  koʻchat  va  qalamchalarni  ekishda birinchi  navbatda
ularni sugʻorish tizimi mavjudligiga eʼtibor qaratish;

- 2022-yil bahor-kuz mavsumlarida ekilgan manzarali, mevali daraxt va
buta koʻchatlari hamda qalamchalarini saqlash, shuningdek, kelgusida ular
nobud boʻlishining oldini olish boʻyicha zaruriy choralarni koʻrsin.

6. Shahar hokimi oʻrinbosari (J.Axmedov), Ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza  qilish  sohasidagi  nazorat  boʻyicha  shahar  inspeksiyasi
(A.Alimov)ga:

- koʻchatlarni ekish, ularni parvarish qilish hamda hisobini yuritish, har
bir  koʻchatning  holati  boʻyicha  maʼlumotlarni  “Yashil  makon”  elektron
platformasiga kiritish;

-  “Yashil  makon”  umummilliy  loyihasi  ijrosi  yuzasidan  amalga
oshirilayotgan  ishlar  va  yoʻl  qoʻyilgan  kamchiliklar  yuzasidan  doimiy
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maʼlumotlarni  shahar  hokimiga  kiritib  borish  vazifalari  yuklansin.

6. Shahar hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi (F.Qurbonov) doimiy
ravishda  shahar  istirohat  bogʻida  ekilgan  manzarali  daraxtlarni  parvarish
qilib, ularga zarar yetmasligi yuzasidan nazorat olib borsin.

7. Xalq deputatlari shahar Kengashining Atrof muhitni muhofaza qilish
va ekologiya masalalari boʻyicha doimiy komissiya (S.Niyazov) ishchi guruh
tuzib, “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida korxona va tashkilotlar
tomonidan shahar hokimligi shtabiga ekilgan deb berilgan manzarali, mevali
daraxt va buta koʻchatlari hamda qalamchalarni haqiqatda ekilganlik holatini
oʻrgansin va kelgusi sessiyalar muhokamasiga maʼlumot kiritsin.

8. “Kattaqoʻrgʻon tongi” gazetasi (T.Xamidov) hamda shahar hokimligi
axborot xizmati (A.Abdixamidov)ga shaharda “Yashil makon” umummilliy
loyihasi  tadbirlari  doirasida  amalga  oshirilayotgan  ishlarni  keng  yoritib
borish tavsiya etilsin.

9.  Mazkur  qarorning  ijrosini  nazorat  qilish  xalq  deputatlari  shahar
Kengashining  Atrof  muhitni  muhofaza  qilish  va  ekologiya  masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Niyazov) va shahar hokimining oʻrinbosari
(J.Axmedov) zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi G. Alimova


