
e-qaror.gov.uz 30.09.2022

1

2022 - yil 30 - sentabr VI-64-153-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-
sentabrdagi “2020 -2022-yillarda Samarqand viloyatining Kattaqoʻrgʻon
shahrini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va kambagʻallikni qisqartirish
chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 580-son qarori ijrosi yuzasidan amalga

oshirilgan ishlar toʻgʻrisida

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2021-yil 30-iyuldagi
SQ-347-IV-sonli, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-
yil  23-sentabrdagi  580-sonli  qarorlari  ijrosini  taʼminlash  maqsadida
Kattaqoʻrgʻon  shahrini  ijtimoiy  iqtisodiy  rivojlantirish,  muhandislik-
kommunikatsiya  infratuzilmasi,  ijtimoiy  soha  obyektlarini  qurish  va
taʼmirlash  orqali  shahar  aholisiga  qulay  shart-sharoitlar  yaratish  hamda
kambagʻallikni  qisqartirish  ishlarini  yaxshilash  hamda  “Mahalliy  davlat
hokimiyati  toʻgʻrisida”gi  Oʻzbekiston  Respublikasi  Qonunining  24-
moddasiga asosan,  xalq deputatlari  shahar Kengashining oltinchi  chaqiriq
oltmish toʻrtinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1.  Kattaqoʻrgʻon  shahar  hokimi  G.Alimovaning  “Oʻzbekiston
Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2020-yil  23-sentabrdagi  “2020  —
2022-yillarda  Samarqand  viloyatining  Kattaqoʻrgʻon  shahrini  ijtimoiy-
iqtisodiy  rivojlantirish  va  kambagʻallikni  qisqartirish  chora-tadbirlari
toʻgʻrisida”gi  580-son  qarori  ijrosi  yuzasidan  amalga  oshirilgan  ishlar
toʻgʻrisida”gi  hisoboti  maʼlumot  uchun  qabul  qilinsin.
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2.   Shahar  sektor  rahbarlari  (G.Alimova,  F.Egamqulov,  Gʻ.Islomov,
F.Ganiyev),  shahar  hokimining  oʻrinbosarlari  (M.Toshpulatov,
I.Mamatov)ga:

“Temir daftar”ga kiritilgan, bugungi kunda muhtoj oila tarkibida boʻlgan
oilalardagi mehnatga layoqatli oila aʼzolarining bandligini taʼminlash hamda
ularga daromad manbaini yaratgan holda kambagʻallar roʻyxatidan chiqarish
ishlarini tizimli tashkil etish;

shaharda ijtimoiy himoyaga muhtoj kambagʻal oilalarni tadbirkorlikka
jalb etish va ularning bandligini taʼminlash ishlariga alohida eʼtibor qaratish
orqali  kambagʻallik  darajasini  kamaytirish,  bu  boʻyicha  muhim  chora-
tadbirlarni  amalga  oshirish  vazifalari  yuklatilsin.

3. Shahar hokimining oʻrinbosari (I.Mamatov) barcha tijorat banklari
bilan  birgalikda  besh  kun  muddatda  istiqbolsiz  deb  topilgan  hamda  oʻz
vaqtida ishga tushmayotgan loyihalar oʻrniga shahar hokimiga yangi loyiha
takliflarini kiritsin.

4.  Shahar  Aholi  bandligiga  koʻmaklashish  markazi  direktori
(R.Murodqosimov)  shahar  Kasb-hunarga  oʻqitish  markazi  direktori
(J.Qoʻldoshev)  tegishli  boshqarma  va  vazirliklar  bilan  birgalikda  Aholi
bandligiga koʻmaklashish markazi hamda Kasb-hunarga oʻqitish markazini
qarorda belgilangan muddatlarda yakunlash choralarini koʻrsin.

5.  Shahar  hokimining  oʻrinbosari  (J.Axmedov)  shahar  Madaniyat
boʻlimi  boshligʻi  (O.Bozorov)  bilan  birgalikda  shahar  Madaniyat  saroyi
qurilishidagi kamchiliklarni bartaraf etish va qabul qilish dalolatnomalarini
rasmiylashtirish;

Soʻfi  Olloyor  nomli  madaniyat  markazini  qurilish  ishlarini  boshlash
boʻyicha tegishli tashkiliy ishlarini boshlash choralarini koʻrsin.

6. Shahar Ichki ishlar boʻlimi boshligʻi (Gʻ.Islomov) boʻlimga qarashli
huquqbuzarliklar profilaktikasi va jamoat tartibini saqlash boʻlimi binosini
qurish  hamda  ichki  ishlar  boʻlimiga  qarashli  Migratsiya  va  fuqarolikni
rasmiylashtirish  guruhi  boʻlinmasi  binosi  va  fuqarolarning  qabul  qilish
xonasini qurish boʻyicha amalga oshmayotgan 2 ta loyiha boʻyicha viloyat
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Ichki ishlar boshqarmasi bilan birgalikda mablagʻ ajratish choralarini koʻrsin.

7. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari shahar
Kengashi  doimiy  komissiyalari  raislari  va  shahar  hokimining  birinchi
oʻrinbosari  (M.Toshpulatov)  zimmalariga  yuklansin.

Kengash raisi G. Alimova


