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2022 - yil 29 - dekabr VI-70-207-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Xalq deputatlari Kattaqoʻrgʻon shahar Kengashi va doimiy
komissiyalarining 2023-yilga moʻljallangan ish rejalarini

tasdiqlash toʻgʻrisida

Xalq  deputatlari  Kattaqoʻrgʻon  shahar  Kengashi  Reglamentining  3-
moddasiga  binoan,  xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  oltinchi  chaqiriq
yetmishinchi sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Xalq deputatlari Kattaqoʻrgʻon shahar Kengashining 2023-yil I yarim
yilligiga moʻljallangan ish rejasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalarining 2023-yilga
moʻljallangan ish rejalari 2-9-ilovalarga muvofiq tasdiqlansin.

3.  Xalq  deputatlari  shahar  Kengashining  doimiy  komissiyalariga  xalq
deputatlari  Kattaqoʻrgʻon  shahar  Kengashi  va  doimiy  komissiyalar  ish
rejalarining bajarilishi Kengash sessiyalarida, sessiyalar oraligʻida esa doimiy
komissiyalar majlislarida muhokama qilib borish tavsiya etilsin.

4.  Mazkur  qarorning  ijrosini  taʼminlash  xalq  deputatlari  shahar
Kengashining  doimiy  komissiyalari  raislari  hamda  Kengash  kotibiyati
zimmalariga  yuklansin.
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Sessiya raisi N. Xakimov
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

1-ilova

Xalq deputatlari Kattaqoʻrgʻon shahar Kengashining
2023-yil I yarim yilligiga moʻljallangan

 

ISH REJASI

T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

I. Kengash sessiyalarida mahalliy ijro hokimiyati organlari rahbarlari
hisoboti va axborotlarini eshitishni yoʻlga qoʻyish

1.  

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 yuzasidan masʼullarning hisoboti

2023-yil
yanvar

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari
raislari,
tegishli masʼullar

2.  Kattaqoʻrgʻon shahar Xalq qabulxonasi, sektor va hududdagi tashkilotlar
rahbarlarining aholi murojaatlari va muammolari bilan ishlash holati

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova), Oʻzbekiston
Respublikasi Prezidentining Kattaqoʻrgʻon shahar Xalq
qabulxonasi mudiri (X.Shodiyeva)

3.  

Tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini taʼminlash va kambagʻallikni
qisqartirish masalalari boʻyicha mahalla fuqarolar yigʻinlaridagi hokim
yordamchilari faoliyatining natijadorligini oʻrganish yuzasidan shahar Xalq
qabulxonasi mudirining axboroti

2023-yil
har oy

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), Oʻzbekiston
Respublikasi Prezidentining Kattaqoʻrgʻon shahar Xalq
qabulxonasi mudiri (X.Shodiyeva)
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

4.  

Mahalliy budjet daromadlari bajarilishi holati, qoʻshimcha rezervlarni
aniqlash boʻyicha qilingan ishlar, shuningdek hisoblangan soliqlar va boshqa
majburiy toʻlovlarni amalda toʻlanganligi hamda ular boʻyicha soliq
qarzdorligi

2023-yil
fevral,
may

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), shahar Davlat
soliq inspeksiyasi (F.Gʻaniyev)

5.  

Mahalliy budjetlar daromadlarining qoʻshimcha manbalarini shakllantirish
hamda qoʻshimcha manbalardan foydalanish yoʻnalishlari, jumladan,
mahalliy budjetlar daromadlarini oshirishning aniqlangan rezervlari
toʻgʻrisida

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), shahar hokimligi
moliya boʻlimi (F.Sadriddinov)

6.  Shaharni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish,
budjetning daromadlar bazasini oshirish va yangi ish oʻrinlarini  barpo etish

2023-yil
mart,
may

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), shahar
hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni
qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari
(M.Toshpulatov)

7.  

Shahardagi mahalla fuqarolar yigʻinlarida amalga oshirilayotgan ishlar
yuzasidan shahar mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish markazi
boshligʻining (koʻrsatkichlari eng past boʻlgan mahalla hokim yordamchisi,
yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli bilan birgalikda) hisoboti

2023-yil
fevral,
may

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), shahar
mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish markazi
boshligʻi (J.Axmedov)

8.  
Shaharda investitsiyalarni jalb qilish, investorlar uchun yaratilayotgan qulay
sharoitlar hamda investitsiya loyihalarini amaliyotga keng tatbiq etish ishlari
holati

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), shahar hokimi
oʻrinbosari, Investitsiya va tashqi savdo boʻlimi boshligʻi
(I.Mamatov)

9.  
Shahar prokuraturasining qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq
va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning
oldini olish borasidagi faoliyati toʻgʻrisidagi hisoboti

2023-yil
mart

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova),
shahar prokuraturasi (F.Egamqulov)
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

10.  
Shahar Ichki ishlar boʻlimining hududda jamoat tartibini saqlash va
jinoyatchilikni oldini olish boʻyicha amalga oshirilgan ishlar holati
toʻgʻrisidagi hisoboti

2023-yil
fevral,
aprel

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova),
shahar IIB boshligʻi (Gʻ.Islomov)

11.  
Shahar Adliya boʻlimining davlat organlari va tashkilotlarida norma
ijodkorligi sohasi va huquqni qoʻllash amaliyotining holati toʻgʻrisida
axboroti

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova),
shahar Adliya boʻlimi boshligʻi (T.Abdurashidov)

12.  Shahardagi sud organlari faoliyatining odil sudlovni amalga oshirish
borasidagi ishlari yuzasidan axborotlari

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova), shahar sud
organlari raislari

13.  2023-yil Dasturi ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan
masʼullarning hisobotini eshitish

2023-yil
har oyda

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiya
raislari, tegishli masʼul rahbarlar

14.  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil
10-fevraldagi “Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat
boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari
rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qoʻshimcha chora-
tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-6166-sonli Farmonida belgilangan vazifalarning
ijrosi haqida

2023-yil
mart,
iyun

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova), shahar hokimligi
ijro intizomi boʻyicha bosh mutaxassisi (B.Nasirov)

15.  Kattaqoʻrgʻon shahar “Xalqparvar komissiya”si tomonidan amalga
oshirilgan ishlar holati

2023-yil
har oyda

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev),
Xalqparvar komissiyasi raisi (X.Shodiyeva)
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

16.  
Shaharda “Obod mahalla” dasturi doirasida mahalla fuqarolar yigʻinlarida
amalga oshirilgan ishlar hamda yagona onlayn tizimiga maʼlumotlarni
kiritilishi yuzasidan qilinayotgan ishlar holati

2023-yil
har oyda

Kotibiyat,
Sanoat, transport, qurilish, aloqa, kommunal xoʻjalik
hamda aholiga xizmatlar koʻrsatish masalalari boʻyicha
doimiy komissiya (S.Tursunov),
sektor rahbarlari (G.Alimova, F.Egamqulov, Gʻ.Islomov,
F.Gʻaniyev),
shahar hokimi oʻrinbosari (J.Axmedov),
tegishli masʼul rahbarlar

17.  
Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi borasida olib borilayotgan ishlar
toʻgʻrisida shahar hokimi (1-sektor rahbari)ning hisobotini Kengash
sessiyasida eshitish

2023-yil
fevral
iyun

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari
raislari va deputatlari,
1-sektor rahbari (G.Alimova)

18.  
Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi borasida olib borilayotgan ishlar
toʻgʻrisida shahar prokurori (2-sektor rahbari)ning hisobotini Kengash
sessiyasida eshitish.

2023-yil
fevral
iyun

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari
raislari va deputatlari,
2-sektor rahbari (F.Egamqulov)

19.  
Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi borasida olib borilayotgan ishlar
toʻgʻrisida shahar ichki ishlar boʻlimi boshligʻi (3-sektor rahbari)ning
hisobotini Kengash sessiyasida eshitish.

2023-yil
fevral
iyun

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari
raislari va deputatlari,
3-sektor rahbari (Gʻ.Islomov)

20.  
Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi borasida olib borilayotgan ishlar
toʻgʻrisida shahar Davlat soliq inspeksiyasi boshligʻi (4-sektor rahbari)ning
hisobotini Kengash sessiyasida eshitish.

2023-yil
fevral
iyun

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari
raislari va deputatlari,
4-sektor rahbari (F.Gʻaniyev)

21.  

Xalq deputatlari shahar Kengashining tasdigʻiga asosan direktor boʻlgan 6-,
8-, 15-, 18-umumiy oʻrta taʼlim maktablarining direktorlarini umumtaʼlim
maktabi koʻrsatkichlarini kelgusi uch yilda yuqori darajaga olib chiqish
boʻyicha dasturlarini oʻtgan davrdagi ijrosi boʻyicha hisobotlari toʻgʻrisida

2023-yil
yanvar

Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), shahar Xalq taʼlimi boʻlimi (A.Daminov),
tegishli maktab direktorlari

22.  

Kattaqoʻrgʻon shahar xalq taʼlimi tizimida taʼlim sifatini oshirish hamda
oʻqituvchi va oʻquvchilarning bilim koʻnikmalarini rivojlantirish yuzasidan
olib borilayotgan tadbirlar toʻgʻrisidagi xalq taʼlimi boʻlimi mudirining
hisoboti

2023-yil
may

Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), shahar Xalq taʼlimi boʻlimi (A.Daminov)
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

23.  
Maktabgacha taʼlim xizmatlarini rivojlantirish borasida amalga
oshirilayotgan ishlar toʻgʻrisida shahar Maktabgacha taʼlim boʻlimi
mudirining hisoboti

2023-yil
fevral

Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), shahar Maktabgacha taʼlimi boʻlimi
(U.Jalolov)

24.  
Tegishli tijorat banklari filiallari rahbarlarining tadbirkorlik subyektlarini
qoʻllab-quvvatlash hamda imtiyozli kreditlar ajratish boʻyicha koʻrilayotgan
choralar hisobotini Kengash sessiyasida eshitish.

2023-yil
mart
iyun

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev),
Tijorat banklari

25.  
Shaharda ishsiz fuqarolarni kasb-hunarga oʻqitishga qaratilgan chora-
tadbirlar ijrosi yuzasidan shahar Aholi bandligiga koʻmaklashish markazi
direktorini hisobotini Kengash sessiyasida eshitish.

2023-yil
fevral,
may

Kotibiyat,
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish,
investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Gadayev), shahar Aholi
bandligiga koʻmaklashish markazi direktori
(R.Murodqosimov)

26.  
Mahalla va nuroniylarni qoʻllab-quvvatlash boʻlimi boshligʻining fuqarolarni
oʻzini oʻzi boshqarish organlari faoliyatida uchrayotgan dolzarb muammo va
kamchiliklar hamda ularni yechimi boʻyicha axboroti

2023-yil
mart,
iyun

Kotibiyat,
Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), shahar hokimi oʻrinbosari, Mahalla va
nuroniylarni qoʻllab-quvvatlash boʻlimi boshligʻi
(A.Raxmonov)

27.  
Ichki ishlar boʻlimi boshligʻi oʻrinbosari-jamoat xavfsizligi xizmati
boshligʻining shaharda jamoat xavfsizligini taʼminlash ahvoli toʻgʻrisidagi
hisoboti

2023-yil,
iyun

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova), shahar IIB
boshligʻi oʻrinbosari (A.Ubaydullayev)

28.  
Shahar hokimi tomonidan yoshlar muammolarini oʻrganib, ularning hal
etilishi, yosh avlodning isteʼdodi va qobiliyatlarini rivojlantirish boʻyicha
qoʻshimcha sharoitlar yaratishda koʻrilgan choralari

2023-yil
fevral,
aprel,
iyun

Kotibiyat,
Yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender tenglik masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (D.Anziratova), shahar hokimi
(G.Alimova)

29.  Shahar Tibbiyot birlashmasi tomonidan aholi salomatligini muhofaza qilish
borasidagi faoliyati boʻyicha hisoboti

2023-yil,
aprel

Kotibiyat,
Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), shahar Tibbiyot birlashmasi (X.Xamrayev)
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

30.  Shaharda atrof-muhitni muhofaza qilishning holati 2023-yil,
Aprel

Kotibiyat,
Atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (S.Niyazov), shahar Tabiatni
muhofaza qilish boʻlimi (A.Alimov)

31.  Shaharda “Mehr daftari”ga kiritilgan bolalar bilan ishlash boʻyicha
masʼullarni hisobotini eshitish

2023-yil,
mart,
iyun

Kotibiyat,
Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), tegishli masʼullar

32.  
Yoshlar ishlari agentligi shahar boʻlimining yoshlar faoliyati bilan bogʻliq
sohalarda uchrayotgan dolzarb muammo va kamchiliklar hamda ularning
yechimi boʻyicha amalga oshirilgan ishlari yuzasidan axborotini eshitish

2023-yil,
mart,
may

Kotibiyat,
Yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender tenglik masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (D.Anziratova), Yoshlar
ishlari agentligi shahar boʻlimi (U.Tuygʻunov)

33.  Bolalar masalalari boʻyicha shahar komissiyasining faoliyati yuzasidan
masʼullarni axborotini eshitish

2023-yil,
mart,
may

Kotibiyat,
Yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender tenglik masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (D.Anziratova), shahar
hokimligi bolalarni himoya qilish shoʻbasi mudiri
(B.Qurbonov)

34.  
Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boʻlimi
tomonidan koronavirus infeksiyasi tarqalishini oldini olish borasida amalga
oshirilayotgan ishlar toʻgʻrisida

2023-yil
aprel

Kotibiyat,
Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), shahar Sanitariya-epidemiologik
osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boʻlimi
boshligʻi (Sh.Tillayev)

35.  
Shaharda tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy
etish borasida amalga oshirilgan ishlar toʻgʻrisida shahar gaz filiali rahbarini
hisobotini eshitish

2023-yil
har oy

Kotibiyat,
Sanoat, transport, qurilish, aloqa, kommunal xoʻjalik
hamda aholiga xizmatlar koʻrsatish masalalari boʻyicha
doimiy komissiya (S.Tursunov), shahar gaz filiali rahbari
(F.Sharipov)

36.  
Suv taʼminoti MCHJ Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi tomonidan suv
resurslarini boshqarish, suv xoʻjaligi obyektlarining texnik holatini
yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar toʻgʻrisida hisobotini eshitish

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Sanoat, transport, qurilish, aloqa, kommunal xoʻjalik
hamda aholiga xizmatlar koʻrsatish masalalari boʻyicha
doimiy komissiya (S.Tursunov), Suv taʼminoti MCHJ
Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi boshligʻi (A.Mamedov)
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

37.  Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi shahar boʻlinmasi
tomonidan amalga oshirilgan ishlar toʻgʻrisidagi hisoboti

2023-yil
mart

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova), Bosh prokuratura
huzuridagi Majburiy ijro byurosi shahar boʻlinmasi
(T.Jumanazarov)

38.  

Xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash, ularga tadbirkorlik faoliyatini amalga
oshirishga koʻmaklashish, shuningdek, xotin-qizlarning huquqlari va
qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan ishlar
boʻyicha masʼullarning axborotini eshitish

2023-yil
yanvar,
aprel

Kotibiyat,
Yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender tenglik masalalari
boʻyicha doimiy komissiya (D.Anziratova), shahar
hokimining xotin-qizlar masalalari boʻyicha maslahatchisi
(Sh.Quchqorova)

39.  
“Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari” roʻyxatiga kiritilgan fuqarolarni
ijtimoiy holatini yaxshilash, ularni bandligini taʼminlash borasida amalga
oshirilayotgan ishlar holati

2023-yil
may

Kotibiyat,
Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy
himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(U.Sharipova), Yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender
tenglik masalalari boʻyicha doimiy komissiya
(D.Anziratova), shahar hokimining yoshlar siyosati,
ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar
boʻyicha oʻrinbosari (J.Nosirov), shahar hokimining xotin-
qizlar masalalari boʻyicha maslahatchisi (Sh.Quchqorova)

40.  Shahardagi davlat idoralaridagi ijro sifati va holatini oʻrganish va muhokama
qilish

2023-yil
har oy

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova), shahar hokimligi
ijro intizomi boʻyicha bosh mutaxassisi (B.Nasirov)

41.  Shaharda jamoat xavfsizligini taʼminlash natijalari, xususan, shaharda sodir
etilgan ogʻir va oʻta ogʻir turdagi jinoiy holatlar muhokamasi

2023-yil
har oy

Kotibiyat,
Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish
boʻyicha doimiy komissiya (N.Petrova),
shahar IIB boshligʻi (Gʻ.Islomov)

II. Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlarini ish samaradorligini oshirish,
ularning huquqiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarini yanada mustahkamlash.

42.  Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlari uchun oʻquv seminarlari tashkil
etish.

2023-yil
kelishilgan
xolda

Kotibiyat,
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari
raislari
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T/r Belgilangan tadbirlar va
amalga oshirilishi lozim boʻlgan vazifalar

Ijro
muddati Ijro uchun masʼullar

43.  
Xalq deputatlari shahar Kengashining rasmiy veb-sayti faoliyatini
takomillashtirib borish, saylovchilar uchun kerakli axborot va maʼlumotlarni
olish imkoniyatlarini kengaytirish.

2023-yil
doimiy

Kotibiyat,
Axborot siyosati va mahalliy davlat organlarida ochiqlikni
taʼminlash masalalari boʻyicha doimiy komissiyasi

44.  

Xalq deputatlari shahar Kengashi sessiyalarida muhokama etilayotgan
dolzarb masalalarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida ommaviy
axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn translyatsiya qilish
tizimini yoʻlga qoʻyish.

2023-yil
doimiy

Kotibiyat, 
Axborot siyosati va mahalliy davlat organlarida ochiqlikni
taʼminlash masalalari boʻyicha doimiy komissiyasi, shahar
hokimligi Axborot xizmati rahbari (A.Abduxamidov)

45.  

Xalq deputatlari shahar Kengashi sessiyalarining ommaviy axborot
vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish, bunda har bir deputatning
markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda
intervyu va maqolalar bilan faol ishtirokini taʼminlash.

Ish rejaga
asosan

Kotibiyat, 
Axborot siyosati va mahalliy davlat organlarida ochiqlikni
taʼminlash masalalari boʻyicha doimiy komissiyasi, shahar
hokimligi Axborot xizmati rahbari (A.Abduxamidov)

III.Deputatlar faolligini oshirish.

46.  
Xalq deputatlari shahar Kengashiga saylangan deputatlarining partiya
guruhlari tomonidan har chorakda sohalarni oʻrganib, Xalq deputatlari
shahar Kengashi sessiyasi muhokamasiga kiritish. 

2023-yil
har chorakda Kotibiyat, siyosiy partiyalarning deputatlik guruhlari

47.  
Deputatlarning saylovchilar bilan uchrashuvlar oʻtkazish va aholi tomonidan
koʻtarilgan dolzarb masalalarni hal etish boʻyicha belgilangan tartibda
ishlarni amalga oshirish.

2023-yil
har oy

Kotibiyat, doimiy komissiyalar, siyosiy partiyalarning
deputatlik guruhlari

48.  
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari tomonidan tegishli
sohalarni oʻrganib, Xalq deputatlari shahar Kengashi sessiyasi
muhokamasiga kiritish.

2023-yil
har chorakda Kotibiyat, doimiy komissiyalar
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

2-ilova

Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari
boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

T/r Tadbirining nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

1.  
Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va
tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari boʻyicha doimiy komissiya
aʼzolari oʻrtasida vazifalar taqsimotini ishlab chiqib tasdiqlash

2023-yil,
yanvar Doimiy komissiya aʼzolari

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

2.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy
Majlis va Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor
yoʻnalishlar mazmun-mohiyatiga doir davra suhbati

2023-yil,
yanvar

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahardagi iqtisodiy kompleks
tashkilotlari mutaxassislari

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

3.  
Mahalliy budjet qoʻshimcha mablagʻlarining belgilangan tartibda
taqsimlanishida ishtirok etish, ushbu masala yuzasidan sessiyaga takliflar
kiritish

2023-yil,
yanvar,
aprel,
iyul,
oktyabr

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi Moliya boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

4.  
Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirishning
hududiy strategik yoʻnalishlarini ijrosi ustidan deputatlik nazoratini
amalga oshirish

2023-yil,
doimiy

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar Davlat
soliq inspeksiyasi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirining nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

5.  

Shaharda yangi ish oʻrinlarini yaratish, xususiy va oilaviy tadbirkorlikni
qoʻllab-quvvatlash, ularni yanada rivojlantirish uchun zarur
infratuzilmani shakllantirish hamda tadbirkorlik subyektlari uchun
mutaxassislarni tayyorlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni
oʻrganish

2023-yil,
fevral

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar Davlat
soliq inspeksiyasi, shahar Aholi
bandligiga koʻmaklashish
markazi direktori

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

6.  Budjet mablagʻlaridan maqsadli va samarali foydalanish masalalarini
oʻrganish

2023-yil,
mart

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi Moliya boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

7.  

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-apreldagi
“2022 — 2026-yillarda Samarqand viloyati hududlarini kompleks
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada
yaxshilashga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 222-sonli
qarorining ijrosi yuzasidan oʻrganish oʻtkazish.

2023-yil,
mart

Shahar hokimining tegishli
oʻrinbosarlari

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

8.  

Mahalliy budjet ijrosi, budjetdan tashqari va maqsadli fondlar
mablagʻlaridan maqsadli va samarali foydalanish tartibi ustidan nazoratni
amalga oshirish, shahar Tibbiyot birlashmasi, shahar Xalq taʼlimi
boʻlimi, shahar Maktabgacha taʼlim boʻlimi rahbarlarining budjet ijrosi
boʻyicha hisobotini eshitish.

2023-yil,
doimiy

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi Moliya boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

9.  Mahalliy budjetning qoʻshimcha daromad zaxiralari va manbalarini
aniqlash boʻyicha ish olib borish

2023-yil,
doimiy

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi Moliya
boʻlimi, shahar Davlat soliq
inspeksiyasi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

10.  
Shaharning turizm salohiyatini tahlil qilish, tizimli muammolarni
aniqlash hamda ularni bartaraf etish, shu bilan birga hududning turistik
salohiyatini oshirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish

2023-yil,
aprel

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimining oʻrinbosari
(J.Nosirov)

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari



e-qaror.gov.uz VI-70-207-7-106-K/22

13

T/r Tadbirining nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

11.  

Shaharning 2023-yil 1 chorakida mahalliy budjeti ijrosini taʼminlashda
Budjet kodeksi talablariga rioya etilishi yuzasidan shahar Moliya boʻlimi
mudiri F.Sadriddinovning hisobotini eshitish
Shaharda 2023-yil 1 choragi davomida Bandlik dasturi ijrosi hamda
hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida ajratilgan budjet
mablagʻlarini toʻgʻri va samarali sarflanishini, shu jumladan Oʻzbekiston
Respublikasi Bandlikka koʻmaklashish davlat jamgʻarmasi mablagʻlari
hisobidan subsidiya va grantlar hamda Jamoat ishlari jamgʻarmasi
mablagʻlarining sarflanishi yuzasidan shahar Aholi bandligiga
koʻmaklashish markazi direktori R.Murodqosimovning axboroti.

2023-yil,
aprel

Shahar Moliya boʻlimi, shahar
Aholi bandligiga koʻmaklashish
markazi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

12.  

Mahalliy budjet xarajatlarining qonunchilikda belgilangan qismining
jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga
yoʻnaltirilishida ishtirok etish va ushbu mablagʻlarning maqsadli
sarflanishi ustidan nazoratni amalga oshirish

2023-yil,
doimiy

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi Moliya boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

13.  
Shaharga investitsiya jalb etilishiga toʻsqinlik qilayotgan omillarni
aniqlash, ularni bartaraf etish boʻyicha takliflar ishlab chiqish va tegishli
ijro organiga kiritish

2023-yil,
may,
oktyabr

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar
Investitsiyalar va tashqi savdo
boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

14.  

Shaharning eksport salohiyati oʻsishiga toʻsqinlik qiladigan tizimli
muammolarni oʻrganish, uning eksport salohiyatini oshirish, shu
jumladan, qonunchilikka tegishli oʻzgartishlar kiritish boʻyicha takliflar
ishlab chiqish

2023-yil,
doimiy

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar
Investitsiyalar va tashqi savdo
boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

15.  
Shahar investitsiya dasturi bajarilishini tahlil qilish, investitsiyalar, shu
jumladan, xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarning amalga
oshirilishi ustidan deputatlik nazoratini oʻrnatish

2023-yil,
har chorak
yakuni bilan

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar
Investitsiyalar va tashqi savdo
boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

16.  Shahar Kengashi huzuridagi “Xalqparvar” komissiyasi faoliyati samarali
yoʻlga qoʻyilishini taʼminlash hamda muvofiqlashtirib borish

2023-yil,
doimiy

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar “Xalqparvar” komissiyasi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirining nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

17.  
Shaharda aholi bandligini taʼminlash, ularning mehnat sohasidagi huquq
va manfaatlarini himoya qilish, daromadlarini oshirish, kambagʻallikni
qisqartirish borasida amalga oshirilgan ishlar tahlilini qilish

2023-yil,
iyun

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar Aholi
bandligiga koʻmaklashish
markazi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

18.  
Shaharda 2023-yilning birinchi yarim yilligida mahalliy budjet
tushumlari hamda soliq toʻlovlarining bajarilishi yuzasidan shahar davlat
Soliq inspeksiyasi boshligʻi F.Gʻaniyevning axboroti.

2023-yil,
iyun Shahar davlat Soliq inspeksiyasi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

19.  
Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari va investitsiya
dasturlari ijrosini nazorat tartibida oʻrganish va xalq deputatlari shahar
Kengashi sessiyalariga olib chiqish

2023-yil,
iyun

Shahar Iqtisodiy taraqqiyot va
kambagʻallikni qisqartirish
boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

20.  
Shaharda investitsiyalarni jalb qilish, investorlar uchun yaratilayotgan
qulay sharoitlar hamda investitsiya loyihalarini amaliyotga keng tatbiq
etish ishlari yuzasidan oʻrganish oʻtkazish

2023-yil,
iyun

Shahar hokimining
investitsiyalar va tashqi savdo
masalalari boʻyicha oʻrinbosari

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

21.  

Shaharning 2023-yil 6 oylikda mahalliy budjet ijrosini taʼminlashda
Budjet kodeksi talablariga rioya etilishi yuzasidan shahar Moliya boʻlimi
mudiri F.Sadriddinovning hisoboti
Shaharda 2023-yil 6 oylikda yangi ish oʻrinlari yaratish talablariga rioya
etilishi yuzasidan shahar Aholi bandligiga koʻmaklashish markazi
direktori R.Murodqosimovning hisoboti

2023-yil,
iyul

Shahar Moliya boʻlimi, shahar
Aholi bandligiga koʻmaklashish
markazi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

22.  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-iyundagi “Kichik
sanoat zonalari faoliyatini muvofiqlashtirish va boshqarishni yanada
takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4363-sonli qarori
ijrosi yuzasidan shahardagi tijorat banklari va boshqa davlat tashkilotlari
tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, yaratilgan yangi ish oʻrinlari
holatini oʻrganish natijalari

2023-yil,
avgust

Shahar hokimining investitsiya
va tashqi savdo aloqalari
boʻyicha oʻrinbosari, tijorat
banklari

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

23.  
Shaharning eksport salohiyatini oshirish, investitsiyalar va turizm
masalalari boʻyicha rivojlantirish dasturlari loyihalarining ishlab
chiqilishida ishtirok etish

2023-yil,
sentabr

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar
Investitsiyalar va tashqi savdo
boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirining nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

24.  

Shaharning 2023-yil 9 oylikda mahalliy budjet ijrosini taʼminlashda
Budjet kodeksi talablariga rioya etilishi yuzasidan shahar Moliya boʻlimi
mudiri F.Sadriddinovning hisoboti.
Shaharda 2023-yil 9 oylikda yangi ish oʻrinlari yaratish talablariga rioya
etilishi yuzasidan shahar Aholi bandligiga koʻmaklashish markazi
direktori R.Murodqosimovning hisoboti

2023-yil,
oktyabr

Shahar Moliya boʻlimi, shahar
Aholi bandligiga koʻmaklashish
markazi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

25.  
Mahalliy soliqlar va mahalliy budjetga tushadigan boshqa majburiy
toʻlovlarni qonun hujjatlarida belgilangan miqdorlar doirasida belgilash
masalalarini koʻrib chiqish va xulosalar berish

2023-yil,
noyabr

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi, shahar Davlat
soliq inspeksiyasi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

26.  
“Fuqarolarning jamgʻarib boriladigan pensiya taʼminoti toʻgʻrisida”gi
Oʻzbekiston Respublikasi Qonunning Oʻzbekiston Respublikasi Davlat
Tijorat “Xalq banki” shahar filialidagi ijrosi holatini oʻrganish

2023-yil,
noyabr

Oʻzbekiston Respublikasi Davlat
Tijorat “Xalq banki”
Kattaqoʻrgʻon shahar filiali,
Pensiya jamgʻarmasi shahar
boʻlimi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

27.  

Mahalliy budjet loyihasini, unga oʻzgartishlar va qoʻshimchalar kiritish
haqidagi takliflarni, shuningdek mahalliy budjet ijrosi toʻgʻrisidagi
hisobotlarni dastlabki tarzda koʻrib chiqish, boshqa doimiy
komissiyalarning fikrlarini oʻrganish, mazkur masalalar yuzasidan
sessiyada maʼruza va takliflar bilan chiqish

2023-yil,
dekabr

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahar hokimligi Moliya
boʻlimi, shahar Davlat soliq
inspeksiyasi

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari

28.  Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirgan ishlari haqida
hisoboti va 2024-yilga moʻljallangan ish rejasini tasdiqlash

2023-yil,
dekabr Doimiy komissiya aʼzolari

S.Gadayev,
doimiy komissiya
aʼzolari
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

3-ilova

Sud-huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha doimiy komissiyasining
2023-yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

T/R Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etilgan tashkilotlar nomi Masʼul ijrochilar

1.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va
Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor yoʻnalishlar
mazmun-mohiyatiga doir davra suhbati

2023-yil,
yanvar

Shahar fuqarolar yigʻinlari va
tegishli tashkilotlar

N.Petrova, doimiy
komissiya aʼzolari

2.  
Shaharda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi ishlarning holatini
kompleks oʻrganish hamda ushbu sohadagi faoliyatni takomillashtirish
yuzasidan takliflar ishlab chiqish

2023-yil,
fevral Shahar prokuraturasi N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

3.  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil
10-fevraldagi “Qonunchilik hujjatlari ijrosini samarali tashkil etishda davlat
boshqaruvi organlari va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari
rahbarlarining shaxsiy javobgarligini kuchaytirishga doir qoʻshimcha chora-
tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-6166-sonli Farmonida belgilangan vazifalarning
ijrosi yuzasidan oʻrganishlar olib borish

2023-yil,
mart Shahar hokimligi N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

4.  Ichki ishlar boʻlimi tomonidan shaharda jamoat xavfsizligini taʼminlash
ahvolini oʻrganish

2023-yil,
Aprel Kattaqoʻrgʻon shahar IIB N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

5.  
Kattaqoʻrgʻon shahar sektor rahbarlarining qonuniylikni mustahkamlash,
fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda
huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyati toʻgʻrisidagi hisoboti

2023-yil,
may

shahar hokimligi, shahar
prokuraturasi, shahar IIB, shahar
DSI

N.Petrova, doimiy
komissiya aʼzolari



e-qaror.gov.uz VI-70-207-7-106-K/22

17

T/R Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etilgan tashkilotlar nomi Masʼul ijrochilar

6.  Tergov izolyatorlari holati bilan tanishish, soʻroq qilinuvchilar uchun
sharoitlarni koʻzdan kechirish.

2023-yil,
iyun Kattaqoʻrgʻon shahar IIB N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

7.  

Kattaqoʻrgʻon shahrida Oʻzbekiston Respublikasi “Mehnat kodeksi”da
belgilangan normalarga rioya qilinishi ustidan monitoring ahvoli boʻyicha
shahar Aholi bandligiga koʻmaklashish markazi direktorining hisobotini
tinglash

2023-yil,
iyun

shahar Aholi bandligiga
koʻmaklashish markazi direktori

N.Petrova, doimiy
komissiya aʼzolari

8.  

Shaharda “Voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning
profilaktikasi toʻgʻrisida”gi Qonun ijrosi boʻyicha Yoshlar siyosati, xotin-qizlar
va gender tenglik masalalari boʻyicha doimiy komissiyasi bilan hamkorlikda
qoʻshma yigʻilish oʻtkazish.

2023-yil,
iyul

Shahar IIB, shahar hokimligi,
shahar prokuraturasi, Yoshlar
siyosati, xotin-qizlar va gender
tenglik masalalari boʻyicha
doimiy komissiya

N.Petrova, doimiy
komissiya aʼzolari

9.  

“Yoʻl harakati xavfsizligi toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunining
shahardagi ijrosi hamda “Yoʻl harakati xavfsizligini taʼminlashga yangi
texnologiyalarni kiritish” yuzasidan Kattaqoʻrgʻon shahar IIB YHX boʻlinmasi
boshligʻining hisoboti

2023-yil,
avgust

Kattaqoʻrgʻon shahar IIB YHX
boʻlinmasi

N.Petrova, doimiy
komissiya aʼzolari

10.  Jazoni ijro qilish koloniyalari holati bilan tanishish 2023-yil,
sentabr shahar IIB N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

11.  Doimiy komissiya aʼzolari bilan sud majlisida ishtirok etish va oʻzaro fikr
almashish

2023-yil,
doimiy shahar sudlari N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

12.  

Shahar prokuraturasi organlarining qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning
huquq va erkinliklarini muhofaza qilish, jinoyatchilik hamda
huquqbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyati toʻgʻrisidagi
axborotlarini tinglash.

2023-yil,
doimiy Shahar prokuraturasi N.Petrova, doimiy

komissiya aʼzolari

13.  

Bosh prokuratura huzuridagi Majburiy ijro byurosi shahar boʻlinmasi
tomonidan amalga oshirilgan ishlar toʻgʻrisidagi hisobotini eshitish
Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirgan ishlari haqida hisoboti va
2024-yilga moʻljallangan ish rejasini tasdiqlash

dekabr shahar MIB, doimiy komissiya
aʼzolari

N.Petrova, doimiy
komissiya aʼzolari
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

4-ilova

Taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy himoya masalalari boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-yilga
moʻljallangan

ISH REJASI

№ Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi Doimiy komissiyadan
masʼul

1.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis
va Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor
yoʻnalishlar yuzasidan davra suhbati.

2023-yil,
yanvar

Doimiy komissiya aʼzolari, ijtimoiy
soha korxonalari vakillari

U.Sharipova, Doimiy
komissiya aʼzolari

2.  
Madaniyat muassasalari tarmogʻini rivojlantirishga koʻmaklashish,
ularning yoshlarni estetik tarbiyalashdagi rolini oshirish boʻyicha takliflar
kiritish

2023-yil,
doimiy Shahar Madaniyat boʻlimi U.Sharipova, Doimiy

komissiya aʼzolari

3.  

Shaharda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, sogʻlom bola
tugʻilishini taʼminlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan
shahar Tibbiyot birlashmasi boshligʻining onalik va bolalikni muhofaza
qilish boʻyicha oʻrinbosari hisoboti.

2023-yil,
fevral Shahar Tibbiyot birlashmasi U.Sharipova, Doimiy

komissiya aʼzolari

4.  
Anʼanaviy xalq ijodiyoti markazlari, aholining milliy-madaniy anʼanalari,
badiiy hunarmandchilikni rivojlantirish uchun sharoitlar yaratishga
koʻmaklashish

2023-yil,
doimiy Shahar Madaniyat boʻlimi U.Sharipova, Doimiy

komissiya aʼzolari

5.  
Shahardagi taʼlim muassasalarining sharoiti, moddiy-texnik taʼminotini
oʻrganish, ularni yaxshilash boʻyicha takliflar tayyorlash va Kengash
muhokamasiga kiritish

2023-yil,
mart

Shahar xalq taʼlimi boʻlimi,
tegishli maktab direktorlari

U.Sharipova, Doimiy
komissiya aʼzolari
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№ Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi Doimiy komissiyadan
masʼul

6.  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Taʼlim-tarbiya tizimini yanada
takomillashtirishga oid qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-4884-
son Qarori ijrosi yuzasidan Kattaqoʻrgʻon shahrida amalga oshirilayotgan
ishlarni oʻrganish

2023-yil,
mart

Shahar xalq taʼlimi boʻlimi,
tegishli maktab direktorlari

U.Sharipova, Doimiy
komissiya aʼzolari

7.  

Tibbiy yordam koʻrsatish sifatini yaxshilash, mahalliy davolash-
profilaktika muassasalarini, shu jumladan, tabiiy-iqlim sharoitlarini
hisobga olgan holda rivojlantirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish

2023-yil,
aprel Shahar Tibbiyot birlashmasi U.Sharipova, Doimiy

komissiya aʼzolari

8.  

Shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligini
saqlash markazi tomonidan yuqumli kasalliklarga qarshi kurashish
samaradorligini oshirish, aholi orasida sogʻlom turmush tarzini keng
targʻib qilish borasida olib olib borilayotgan ishlar haqida.

2023-yil,
aprel

Shahar sanitariya epidemiologik
osoyishtalik va jamoat salomatligini
saqlash markazi

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

9.  
Shaharning “tibbiy xaritasi”ni shakllantirilishi, undan kelib chiqqan holda,
aholiga zarur va sifatli tibbiy xizmat koʻrsatilishi boʻyicha nazorat olib
borish

2023-yil,
doimiy Shahar Tibbiyot birlashmasi U.Sharipova, Doimiy

komissiya aʼzolari

10.  
Shaharda madaniyat muassasalari, aholi dam olish maskanlaridan samarali
foydalanishni tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar
toʻgʻrisida.

2023-yil,
may Shahar madaniyat boʻlimi

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

11.  
Shaharda bolalarni maktabgacha taʼlimga qamrab olish, ularni zamon
talablaridan kelib chiqqan holda tarbiyalash borasidagi ishlar holatini
oʻrganish

2023-yil,
may Shahar maktabgacha taʼlim boʻlimi

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

12.  

Shaharda aholining ijtimoiy himoyalanganlik holatini tahlil qilish,
aholining ijtimoiy himoyalanganligini taʼminlash tizimini takomillashtirish
boʻyicha Kengashga takliflar kiritib borish

2023-yil,
doimiy Shahar Tibbiyot birlashmasi U.Sharipova, Doimiy

komissiya aʼzolari

13.  
Shahar Mahalla va oilani qoʻllab-quvvatlash boʻlimi boshligʻining oilalarni
qoʻllab-quvvatlash va ularga yordam koʻrsatish borasidagi ishlar yuzasidan
axborotini tinglash.

2023-yil,
iyun

Shahar Mahalla va oilani qoʻllab-
quvvatlash boʻlimi

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari
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№ Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi Doimiy komissiyadan
masʼul

14.  

Nogironlar, urush va mehnat faxriylari, koʻp bolali oilalar hamda keksa
fuqarolarning uy-joy va moddiy-maishiy sharoitlarini yaxshilash boʻyicha
qonun hujjatlarida koʻzda tutilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga doir
ishlarni oʻrganish

2023-yil,
iyul

Shahar Mahalla va nuroniylarni
qoʻllab-quvvatlash boʻlimi

U.Sharipova, Doimiy
komissiya aʼzolari

15.  
Umumtaʼlim maktablarining yangi oʻquv yiliga tayyorgarlik darajasi va
oliy taʼlim muassasalari bilan hamkorlikda taʼlim sifatini oshirish boʻyicha
qilinayotgan ishlar haqida

2023-yil,
avgust Shahar xalq taʼlimi boʻlimi

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

16.  

Jismoniy tarbiya va sport muassasalari moddiy-texnik bazasini
mustahkamlash, sportni rivojlantirish, shuningdek aholi turar joylarida
jismoniy tarbiya va sport bilan shugʻullanish uchun sharoitlar yaratish
masalalarini oʻrganish

2023-yil,
sentabr Shahar sportni rivojlantirish boʻlimi

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

17.  

Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari
bilan yaqindan hamkorlik qilish, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini
samarali yoʻlga qoʻyishga, davlat tuzilmalari va nodavlat notijorat
tashkilotlari oʻrtasida ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga koʻmaklashish

2023-yil,
oktyabr

Nodavlat notijorat tashkilotlari va
fuqarolik jamiyatining boshqa
institutlari

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

18.  
Shaharda taʼlim, sogʻliqni saqlash, madaniyat, sport va ijtimoiy himoya
masalalari boʻyicha rivojlantirish dasturlari loyihalarini ishlab chiqilishida
ishtirok etish

2023-yil,
noyabr

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

U.Sharipova
Doimiy komissiya
aʼzolari

19.  Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari haqida
hisoboti va 2024-yilga moʻljallangan ish rejasi

2023-yil,
dekabr Doimiy komissiya aʼzolari U.Sharipova
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

5-ilova

Yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender tenglik masalalari boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy
komissiyadan
masʼul

1.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va
Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor yoʻnalishlar
mazmun-mohiyatiga doir davra suhbati

2023-yil,
yanvar

Doimiy komissiya aʼzolari,
mahalladagi yoshlar yetakchilari
va xotin-qizlar faollari

D.Anziratova,
doimiy komissiya
aʼzolari

2.  
Xotin-qizlarni kamsitish, ularga nisbatan zoʻravonlikning barcha shakllariga
barham berish, erta nikoh va majburiy nikohning oldini olish hamda bartaraf qilish
boʻyicha shaharda amalga oshirilgan ishlar holati

2023-yil,
yanvar

Shahar hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

3.  “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” asosida xotin-qizlar va yoshlar bandligini
taʼminlash, kasbga oʻqitish borasidagi ishlarni oʻrganish

2023-yil,
fevral

Yoshlar ishlar agentligi
Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi,
Mahalla va oilani qoʻllab-
quvvatlash boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

4.  

Shaharda oilaviy ajralishlarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan
ishlarning ahvoli toʻgʻrisida.
Oʻzbekiston Yoshlar ishlari agentligi shahar boʻlimi boshligʻining yoshlar
bandligini taʼminlash yuzasidan olib borilayotgan ishlar haqidagi hisoboti.

2023-yil,
mart

Shahar hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

5.  

Shahar hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy
ishlar boʻyicha oʻrinbosarining “Yoshlar daftari”ga kiritilgan fuqarolar
muammolarini hal etish boʻyicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan
hisobotini eshitish

2023-yil,
aprel

Shahar hokimining yoshlar
siyosati, ijtimoiy rivojlantirish
va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar
boʻyicha oʻrinbosari

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy
komissiyadan
masʼul

6.  “Oʻzbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari
toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunining bajarilishini oʻrganish

2023-yil,
may

Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

7.  
Xotin-qizlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish, doimiy tibbiy
koʻrikdan oʻtkazish, fertil yoshidagi ayollarni tibbiy koʻrigini nazoratga olish
toʻgʻrisida

2023-yil,
iyun

Shahar tibbiyot birlashmasi,
shahar hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

8.  

Yoshlarning oʻz iqtidor va salohiyatlarini namoyon etish, ularning jamiyatda
munosib oʻrin topishlari uchun zarur shart sharoitlarni yaratish, yosh kadrlar
zaxirasini shakllantirish, ularni tayyorlab borish va bosqichma- bosqich turli
rahbarlik lavozimlariga tavsiya etishda ishtirok etib borish

2023-yil,
doimiy

Shahar hokimligi, Yoshlar
ishlari agentligi shahar boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

9.  
Shaharda yoshlar siyosati, xotin-qizlar va gender tenglik masalalariga oid qonun
hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish, ularni
takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish

2023-yil,
iyul

Shahar hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

10.  
Yoshlarni va xotin-qizlarning muammolarini oʻz vaqtida aniqlash va hal etish,
ularni ijtimoiy muhofaza qilish, bandligini taʼminlash, tadbirkorlik faoliyatiga jalb
etish borasida hududda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish

2023-yil,
avgust

Shahar hokimligi, shahar
hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

11.  Yoshlarning va xotin-qizlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini
himoya qilish, ularning jamiyatdagi faol ishtirokini taʼminlash

2023-yil,
doimiy

Shahar hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

12.  

Yoshlarni oilaga tayyorlash, sogʻlom oilani shakllantirish, “Sogʻlom oila -
sogʻlom jamiyat” gʻoyasini hayotga tatbiq etishga yoʻnaltirilgan davlat siyosatini
olib borish, jamiyat va oilada sogʻlom ijtimoiy-maʼnaviy muhitni, tinch-totuvlik
va osoyishtalikni taʼminlash borasidagi ishlar holatini tahlil qilish

2023-yil,
sentabr

Shahar hokimligi, shahar
hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy
komissiyadan
masʼul

13.  

Yoshlar va xotin-qizlar bandligini taʼminlash, mehnat sharoitlarini yaxshilash,
ularni kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng jalb etish, kasb-hunarga
oʻqitish borasidagi ishlarni tashkil etishda ishtirok etish, bu boradagi ishlar
samaradorligini oshirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish

2023-yil,
oktyabr

Shahar hokimligi, shahar
hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

14.  
Yosh oilalarni hamda ogʻir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan xotin- qizlarni uy-joy
bilan taʼminlashdagi muammolarni tahlil qilish va bu boradagi chora-tadbirlarni
amalga oshirishga koʻmaklashish

2023-yil,
noyabr

Shahar hokimligi, shahar
hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi,
Yoshlar ishlari agentligi shahar
boʻlimi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

15.  
Ayollarning ijtimoiy turmush sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan davlat
siyosatini amalga oshirishda faol ishtirok etish, bu sohadagi ishlar samaradorligini
oshirishga doir tavsiyalar ishlab chiqish

2023-yil,
noyabr

Shahar hokimligi, shahar
hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

16.  Bola huquqlarini himoya qilish, voyaga yetmaganlar ustidan vasiylik va homiylik
boʻyicha ishlar holati yuzasidan masʼullarni hisobotini tinglash

2023-yil,
dekabr

Shahar hokimligi bolalarni
himoya qilish shoʻbasi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

17.  Oʻzbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasida belgilangan
vazifalar ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
dekabr

Shahar hokimligi, shahar
hokimining xotin-qizlar
masalalari boʻyicha
maslahatchisi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

18.  

Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan
yaqindan hamkorlik qilish, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini samarali
yoʻlga qoʻyishga, davlat tuzilmalari va nodavlat notijorat tashkilotlari oʻrtasida
ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga koʻmaklashish

2023-yil,
doimiy Tegishli korxona va tashkilotlar

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari

19.  Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari haqida hisoboti va
2024-yilga moʻljallangan ish rejasi.

2023-yil,
dekabr

Nodavlat-notijorat tashkilotlari
va fuqarolik jamiyatining
boshqa institutlari masalalari
boʻyicha doimiy komissiyasi

D.Anziratova,
Doimiy komissiya
aʼzolari
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

6-ilova

Sanoat, transport, qurilish, kommunal masalalari va aholiga xizmat koʻrsatish boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-
yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

№ Tadbirlarning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi Doimiy
komissiyadan masʼul

1.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va
Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor yoʻnalishlar
mazmun-mohiyatiga doir davra suhbati

2023-yil,
yanvar

Doimiy komissiya aʼzolari,
shahardagi qurilish kompleksi
tashkilotlari mutaxassislari

S.Tursunov,
doimiy komissiya
aʼzolari

2.  

Shaharda jamoat transportini rivojlantirish va transport xizmati koʻrsatishni
yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan shahar hokimi oʻrinbosari
J.Axmedovning hisoboti.
Shaharda 2023-yilga moʻljallangan sanoat va qurilish ishlari dasturlarini ishlab
chiqish va tasdiqlash

2023-yil,
fevral

Shahar hokimining qurilish,
kommunikatsiyalar, kommunal
xoʻjalik, ekologiya va
koʻkalamzorlashtirish masalalari
boʻyicha oʻrinbosari

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

3.  Shaharda “Obod mahalla” dasturi doirasida mahalla fuqarolar yigʻinlarida amalga
oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
mart,
iyun,
oktyabr

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

4.  Shaharda tabiiy gaz nazorati va hisobining avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish
borasida amalga oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
mart

Shahar hokimligi, shahar gaz
filiali

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

5.  Suv resurslarini boshqarish, suv xoʻjaligi obyektlarining texnik holatini
yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
aprel

Suv taʼminoti MCHJ
Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari
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№ Tadbirlarning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi Doimiy
komissiyadan masʼul

6.  
Sanoat, transport, qurilish, kommunal masalalari va aholiga xizmat koʻrsatish
boʻyicha doimiy komissiyaning hududda olib borayotgan ishlari toʻgʻrisida davra
suhbati oʻtkazish.

2023-yil,
may Tegishli korxona va tashkilotlar

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

7.  

Shahardagi ishlab chiqarish jarayonida yirik sanoat korxonalari tomonidan
chetdan olib kelinadigan mahsulot va butlovchi qismlarga oʻxshash mahsulotlarni
shahar korxonalari bazasida ishlab chiqarish – kooperatsiya aloqalarini yoʻlga
qoʻyishga koʻmaklashish maqsadida takdimot tashkil etish

2023-yil,
iyun

Qurilish va sanoat soha
tashkilotlar rahbarlari

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

8.  
Optik tolali aloqa liniyalarini tortish boʻyicha amalga oshirilgan ishlar boʻyicha
“Oʻzbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasi Kattaqoʻrgʻon shahar
telekommunikatsiya bogʻlamasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar holati

2023-yil,
iyul

“Oʻzbektelekom” aksiyadorlik
kompaniyasi Kattaqoʻrgʻon shahar
telekommunikatsiya bogʻlamasi

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

9.  Shaharda noqonuniy qurilgan obyektlar holatini oʻrganish va ularning tahlili
boʻyicha Kengash muhokamasiga maʼlumot tayyorlash

2023-yil,
avgust Shahar qurilish boʻlimi

S.Tursunov,
Doimiy komissiyasi
aʼzolari

10.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-iyundagi “Koʻp kvartirali
uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish toʻgʻrisida”gi PQ-5152-
son qarorini bajarilishi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
sentabr

Shahar uy-joy kommunal xizmat
koʻrsatish boʻlimi

S.Tursunov Doimiy
komissiya aʼzolari

11.  
Iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari hamda uy-joy fondini kuz-qish
mavsumiga tayyorlash va mavsumni betalofat oʻtkazish boʻyicha shaharda
amalga oshirilayotgan ishlar holati

2023-yil,
oktyabr

Shahar uy-joy kommunal xizmat
koʻrsatish boʻlimi, tegishli
korxona va tashkilotlar

S.Tursunov Doimiy
komissiya aʼzolari

12.  Shaharda aholini uzluksiz elektr-energiyasi bilan taʼminlash borasida amalga
oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
noyabr Shahar elektr tarmoqlari boʻlimi S.Tursunov Doimiy

komissiya aʼzolari

13.  Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari haqida hisoboti va
2024-yilga moʻljallangan ish rejasini tasdiqlash

2023-yil,
dekabr Doimiy komissiya aʼzolari S.Tursunov Doimiy

komissiya aʼzolari
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

7-ilova

Atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya masalalari boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi
Doimiy
komissiyadan
masʼul

1.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis
va Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor
yoʻnalishlar mazmun-mohiyatiga doir davra suhbati

2023-yil,
yanvar

Doimiy komissiya aʼzolari, soha
boʻyicha mutasaddi tashkilotlar

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

2.  
Kattaqoʻrgʻon shahrining atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya
masalalari boʻyicha belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirishga
qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish.

2023-yil,
yil davomida

Doimiy komissiya aʼzolari, soha
boʻyicha mutasaddi tashkilotlar,
Oʻzbekiston Ekologik partiyasi
shahar Kengashi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

3.  

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qabul qilinayotgan
Qonunlar, Prezident farmonlari va Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul
qilingan qarorlar, dasturlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni
oʻrganib borish hamda ularning ijro joylarda qanday bajarilayotganligi
ustidan deputatlik nazoratini oʻrnatish, mavjud kamchiliklarni bartaraf etish
yuzasidan deputatlik soʻrovi kiritishdan keng foydalanish

2023-yil,
yanvar Tegishli korxona va tashkilotlar

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

4.  
Shaharda “Ikrom Nasrullayev” masʼuliyati cheklangan jamiyatining
maishiy chiqindilarni tashib ketish boʻyicha amalga oshirayotgan xizmatlari
sifati yuzasidan oʻrganish olib borish

2023-yil,
fevral

Shahar ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza qilish inspeksiyasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

5.  
Shaharda yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan atrof muhitni muhofaza
qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari
talablarining bajarilishi yuzasidan monitoring oʻtkazish

2023-yil,
mart

Shahar ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza qilish inspeksiyasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi
Doimiy
komissiyadan
masʼul

6.  Shahardagi umumtaʼlim maktablarida ekologik tarbiya, targʻibot va
taʼlimni tashviqot qilish

2023-yil,
aprel Shahar Xalq taʼlimi boʻlimi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

7.  

Shahardagi sanoat korxonalarida ifloslantiruvchi moddalarni atrof muhitga
chiqarib tashlashning va oqizishning, chiqindilar hosil boʻlishi va
joylashtirilishining belgilangan ekologik normativlariga rioya qilinishi
yuzasidan ishlar olib borish

2023-yil,
may

Shahar ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza qilish inspeksiyasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

8.  Oʻzbekiston Respublikasining “Suv va suvdan foydalanish toʻgʻrisida”gi
qonunining shahardagi ijrosi

2023-yil,
iyun

Samarqand suv taʼminoti MCHJ
Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

9.  

Atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish
hamda chiqindilar bilan bogʻliq ishlarni amalga oshirish sohasida
huquqbuzarliklar boʻyicha profilaktikani, shu jumladan, ushbu
huquqbuzarliklarni aniqlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni
oʻrganish

2023-yil,
iyul

Shahar ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza qilish inspeksiyasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

10.  

Joylarda atrof muhitning qulay ekologik holatini, ekologik tizimlar, tabiiy
komplekslar va alohida obyektlar muhofaza qilinishini, ekologik
sharoitning sogʻlomlashtirilishini taʼminlash boʻyicha amalga
oshirilayotgan ishlar yuzasidan shaharda olib borilgan ishlar holati

2023-yil,
avgust

Shahar ekologiya va atrof-muhitni
muhofaza qilish inspeksiyasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

11.  
Shaharda atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan kompleks
foydalanish, ularni saqlash va qayta tiklash dasturlari va rejalarining
bajarilishi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar holatini oʻrganish

2023-yil,
sentabr

Shahar hokimligi, shahar ekologiya
va atrof-muhitni muhofaza qilish
inspeksiyasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

12.  Shaharda suv resurslaridan foydalanish, suvdan foydalanishning
belgilangan meʼyorlari, qoidalari va tartibotiga rioya etish holati

2023-yil,
oktyabr

Samarqand suv taʼminoti MCHJ
Kattaqoʻrgʻon shahar boʻlimi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

13.  
Joylarda chiqindilarni yigʻish, saralash, saqlash, tashish, utilizatsiya qilish,
qayta ishlash, koʻmish va realizatsiya qilish tizimini samarali tashkil etish
yuzasidan amalga oshirilgan ishlar

2023-yil,
noyabr

Shahar hokimligi Obodonlashtirish
boshqarmasi

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari

14.  Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari haqida hisoboti
va 2024-yilga moʻljallangan ish rejasini tasdiqlash

2023-yil,
dekabr doimiy komissiya aʼzolari

S.Niyazov,
doimiy komissiya
aʼzolari
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

8-ilova

Axborot siyosati va mahalliy davlat organlarida ochiqlikni taʼminlash masalalari boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-
yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi
Doimiy
komissiyadan
masʼul

 

1.  
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va
Oʻzbekiston xalqiga Murojaatnomasidagi 2023-yildagi ustuvor yoʻnalishlar
mazmun-mohiyatiga doir davra suhbati

2023-yil,
yanvar

Doimiy komissiya aʼzolari,
ommaviy axborot vositalari
xodimlari, korxona va tashkilotlar
matbuot kotiblari

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

2.  
Mahalliy davlat organlari va tashkilotlari faoliyati ochiqligini taʼminlash
sohasini muvofiqlashtirish hamda doimiy monitoring qilib borish 2023-yil,

doimiy
Mahalliy davlat organlari va
tashkilotlari

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

3.  
Axborot siyosati, mahalliy davlat organlarida ochiqlik va oshkoralikni
taʼminlashga oid mavjud qonunchilik bazasini tahlil qilgan holda, uni
yanada takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish

2023-yil,
fevral

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

4.  
Axborot siyosati, mahalliy davlat organlarida ochiqlikni taʼminlashga doir
masalalar yuzasidan oʻrganishlar olib borish 2023-yil,

mart
Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi
Doimiy
komissiyadan
masʼul

 

5.  

Joylarda aholi, jumladan, axborot xizmati sohasida faoliyat olib borayotgan
xodimlar va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan bevosita muloqot
qilish orqali axborot siyosati hamda mahalliy davlat organlarida ochiqlik va
oshkoralikni taʼminlash masalalariga oid haqiqiy ahvolni oʻrganish hamda
bu borada aniqlangan dolzarb masalalarni deputatlik nazorati doirasida hal
etish choralarini koʻrish

2023-yil,
aprel

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

6.  
Jismoniy va yuridik shaxslarning axborot siyosati hamda mahalliy davlat
organlarida ochiqlik va oshkoralikni taʼminlash masalalariga oid
murojaatlarini koʻrib chiqish

2023-yil,
may

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

7.  

Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari
bilan yaqindan hamkorlik qilish, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini
samarali yoʻlga qoʻyishga, davlat tuzilmalari va nodavlat notijorat
tashkilotlari oʻrtasida ijtimoiy sheriklikni rivojlantirishga koʻmaklashish

2023-yil,
doimiy

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

8.  

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyundagi “Davlat
organlari va tashkilotlarining faoliyati ochiqligini taʼminlash, shuningdek,
jamoatchilik nazoratini samarali amalga oshirishga doir qoʻshimcha chora-
tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-6247-son Farmoni ijrosi yuzasidan amalga
oshirilgan ishlar holati

2023-yil,
iyun

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

9.  
Mahalliy Kengash dasturlari va hokim qarorlari loyihalarini koʻrib chiqishda
qatnashish hamda xulosalar berish 2023-yil,

doimiy
Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

10.  

Mahalliy budjetning har chorak yakunida shakllantiriladigan daromadlar va
xarajatlar smetasi, rejadan orttirib bajarilgan qismi va mazkur mablagʻlar
yoʻnaltirilgan maqsadlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni ochiqligini taʼminlash
borasida amalga oshirilgan ishlar

2023-yil,
iyul

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

11.  
Xalq deputatlari shahar Kengashining rasmiy veb-sayti faoliyatini
takomillashtirib borish, saylovchilar uchun kerakli axborot va maʼlumotlarni
olish imkoniyatlarini kengaytirish

2023-yil,
doimiy Shahar hokimligi Axborot xizmati

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

12.  
Keng jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari hamda matbuot xizmati
xodimlari ishtirokida davra suhbati oʻtkazish 2023-yil,

avgust Shahar hokimligi Axborot xizmati
Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar nomi
Doimiy
komissiyadan
masʼul

 

13.  

Xalq deputatlari shahar Kengashi sessiyalarida muhokama etilayotgan
dolzarb masalalarni keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida ommaviy
axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn translyatsiya qilish
tizimini yoʻlga qoʻyish

2023-yil,
doimiy Shahar hokimligi Axborot xizmati

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

14.  

Axborot siyosati, mahalliy davlat organlarida ochiqlik va oshkoralikni
taʼminlashga oid qonun hujjatlari, davlat dasturlarining ijro etilishi, shu
jumladan, mahalliy davlat organlari, xoʻjalik boshqaruvi organlari
rahbarlarining ochiqlikni taʼminlash borasidagi faoliyatini tahlil qilish

2023-yil,
oktyabr

Shahar hokimligi, tegishli korxona
va tashkilotlar

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

15.  

Xalq deputatlari shahar Kengashi sessiyalarining ommaviy axborot
vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish, bunda har bir deputatning
markaziy va mahalliy ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda
intervyu va maqolalar bilan faol ishtirokini taʼminlash.

2023-yil,
doimiy Shahar hokimligi Axborot xizmati

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari

16.  Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari haqida hisoboti
va 2024-yilga moʻljallangan ish rejasini tasdiqlash

2023-yil,
dekabr doimiy komissiya aʼzolari

Komissiya raisi,
doimiy komissiya
aʼzolari
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Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on shahar
Kengashining

2022 yil 29 dekabrdagi
VI-70-207-7-106-K/22-son qaroriga

9-ilova

Reglament va deputatlik odobi masalalari boʻyicha doimiy komissiyasining 2023-yilga moʻljallangan

ISH REJASI

 

T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

1. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari qoʻshma majlisi
yakunlariga doir davra suhbati

2023 yil,
yanvar

Shahar Kengashi doimiy
komissiyalari raislari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

2.
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari raislari hamda
deputatlarining OAVdagi chiqishlari rejalarini shakllantirishga
koʻmaklashish.

2023 yil,
fevral

Shahar Kengashi doimiy
komissiyalari raislari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

3.
Shahar Kengashi doimiy komissiyalari raislari bilan ish rejasidagi
masalalarni oʻrganish, muhokama qilish, yigʻilish qarorlarini joʻnatish
boʻyicha davra suhbati oʻtkazish

2023 yil,
mart, iyul Doimiy komissiya raislari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

4.
Xalq deputatlari shahar Kengashi doimiy komissiyalari tomonidan 2023-
yil I chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborotlarini
eshitish

2023 yil,
aprel Doimiy komissiya raislari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

5.
Xalq deputatlari shahar Kengashi deputatlari faoliyati yuzasidan tahlil
oʻtkazish va natijasi yuzasidan xalq deputatlari shahar Kengashi
sessiyasida axborot berish

2023 yil,
iyul Shahar Kengashi deputatlari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

6. Deputatlarning saylovchilar bilan uchrashuvlari va deputatlik soʻrovlari
natijalarini oʻrganish

2023 yil,
Har chorakda Shahar Kengashi deputatlari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari
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T/r Tadbirning nomi
Tadbirni
bajarish
muddati

Jalb etiladigan tashkilotlar
nomi

Doimiy komissiyadan
masʼul

7.
Xalq deputatlari shahar Kengashining doimiy komissiyalarida shahar
Kengashi reglamenti talablariga rioya etilishini oʻrganish va komissiya
aʼzolari bilan muhokama etish

2023 yil,
avgust

shahar Kengashi doimiy
komissiyalari raislari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

8. 2023-yil davomida doimiy komissiyalar va deputatlar tomonidan amalga
oshirilgan ishlar yuzasidan axborotlarini tinglash

2023 yil,
dekabr

Doimiy komissiya raislari,
barcha deputatlar

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

9. Doimiy komissiyaning 2023-yilda amalga oshirilgan ishlari haqida
hisoboti va 2024-yilga moʻljallangan ish rejasini ishlab chiqish

2023 yil,
dekabr Doimiy komissiya aʼzolari

E.Nurnazarov,
doimiy komissiya
aʼzolari

 


