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Nókis qalası hákimligi

Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң ҳәм турақлы комиссияларының 2022-жыл
биринши ярым жыллық ис-режелерин тастыйықлаў ҳаққында

Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңеси регламенти ҳәмде Халық депутатлары Нөкис
қалалық Кеңесиниң турақлы комиссиялары ҳаққындағы Режеге муўапық, Халық депутатлары Нөкис
қалалық Кеңеси
ШЕШИМ ЕТЕДИ:
1. Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң 2022-жыл биринши ярым жыллық ис-режеси
1-қосымшаға, турақлы комиссияларының 2022-жыл биринши ярым жыллық ис-режелери 2-8қосымшаларға муўапық тастыйықлансын.
2. Турақлы комиссия басшыларына:
Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының 2010-жыл 30-декабрдеги «Халық
депутатлары ўәлаят, район, қала Кеңеслериниң турақлы комиссиялары ҳаққында»ғы 154-II-санлы
қарары тийкарында жумыс алып барыў;
Халық депутатлары қалалық Кеңесиниң турақлы комиссиялары жыллық ис-режениң
орынланыўын өз мәжилислеринде додалап барыў;
Халық депутатлары қалалық Кеңесиниң сессияларында қабыл етилген қарарлар бойынша
орынларда мониторинг жумысларын алып барыў, қарарлардың орынланыўын тәмийинлеў ҳәм әмелге
асырылған жумыслар бойынша есабатлар бериў тапсырылсын.
3. Усы шешим рәсмий қабыл етилген күннен баслап күшке киреди.
Keńes baslıǵı

U.Panaev
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Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
1-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң 2022-жыл биринши ярым жыллық ис режеси

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Әмелге асырылатуғын илажлар аты

Орынлаў мүддети

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Сектор басшыларының аймақта халықтың турмыс дәрежеси ҳәм жасаў шараятын
жақсылаў, кәмбағаллықты қысқартыў, секторларда мүтәжлиги болған шаңарақларды
қоллап-қуўатлаў, халықтың бәнтлигин тәмийинлеў, исбилерменлерди қыйнап
Январь айы
киятырған машқалаларды шешиў бағдарында, 2022-жылдың мөлшерленген жол
картасын тастыйықлаў ҳаққында ҳәмде 2021-жылы әмелге асырылып атырған
жумыслары бойынша

Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм
гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясы.

Қала прокурорының өз жумыс барысы ҳаққындағы есабатын тыңлаў

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы

Январь айы

Суд басшыларының судтың пуқаралар ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин, сондай-ақ,
кәрхана, мәкеме, шөлкемлердиң ҳуқықларын ҳәмде нызам менен қорғалатуғын
мәплерин суд жолы менен қорғалыўын әмелге асырыўға тийисли искерлиги ҳаққында Январь айы
ҳәмде 2021-жыл 12 айы даўамында әмелге асырылған жумыслары ҳаққында
мәлимлемесин тыңлаў
Қала ҳәкими орынбасарының аймақта кәмбағаллықты қысқартыў бойынша мәнзилли
бағдарламасының орынланыўы ҳаққындағы, сондай-ақ, сыртқы қарыз есабынан
Январь айы
аймақта әмелге асырылып атырған бағдарламалардың орынланыўы ҳаққындағы
есабатын тыңлаў
Нөкис қаласы мәмлекетлик салық инспекциясы баслығының 2021-жылда жергиликли
бюджет дәраматлары орынланыўы жағдайы, қосымша резервлерин анықлаў бойынша
әмелге асырылған жумыслар, сондай-ақ, салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлер
Январь айы
кесиминде бюджетке есапланған ҳәм әмелде төленгенлиги, олар бойынша салық
қарыздарлығы туўралы.
Қалалық ишки ислер бөлими баслығының Өзбекстан Республикасы Президентиниң
2018-жыл 24-декабр күнги ПҚ-4075-санлы «Жәмиетлик қәўипсизликти тәмийинлеў
нәтийжелилигин асырыў бойынша қосымша ис-илажлары ҳаққында» ғы қарарының
орынланыўын тәмийинлеў бойынша алып барылып атырған жумыслар, сондай-ақ,
ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикалық жағдайы ҳаққында Январь айы
ҳәмде 2021-жылда әмелге асырылған жумыслары ҳаққында есабатын тыңлаў
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Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;

Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы
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Қалалық Әдиллик бөлими баслығының қала дәрежесиндеги мәмлекетлик органлары
ҳәм шөлкемлердиң ҳуқық норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықларын қоллап-қуўатлаў
әмелияты ҳәмде аймақта ҳуқықый үгит-нәсиятлаў жумыслары бойынша 2021-жылда Январь айы
әмелге асырылған жумыслары ҳаққында мәлимлемисин тыңлаў
Президент Халық қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы мәкеме,
шөлкем басшыларының искерлиги, мүрәжатлар менен ислесиўи бойынша киритилген
мағлыўматлары бойынша 2021-жылда әмелге асырылған жумыслары ҳаққында
Январь айы
есабатын тыңлаў
Нөкис қаласындағы Өзбекстан Республикасы Бас Министриниң Исбилерменлер
мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы
мәкеме, шөлкем басшыларының исбилерменлер ҳуқықлары нызамлы мәплерин
Январь айы
тәмийинлеўдеги искерлиги ҳаққындағы киритилген мағлыўматлары бойынша 2021жыл даўамында әмелге асырылған жумыслары ҳаққында есабатын тыңлаў
Қалалық Мәжбүрий орынлаў Бюросы бөлими баслығының Өзбекстан Республикасы
Президентиниң 2020-жыл 24-ноябр күнги ПП-6118-санлы Пәрманының 4-бәнтине
муўапық 2021-жыл даўамында әмелге асырылған жумыслары ҳаққында есабатын
Январь айы
тыңлаў ҳәм додалаў
Өзбекстан Республикасының “Жас өспиримлер ортасында қадағалаўсызлық ҳәм
ҳуқықбузарлықлардың профилактикасы туўрысында”ғы ПҚ-2833-санлы Қарары
орынланыўын тәмийинлеў бойынша балалар мәселелери бойынша Нөкис қаласы
Январь айы
комиссиясы тәрепинен 2021-жылдың 12 айы даўамында әмелге асырылған
жумыслары туўралы
Нөкис қаласы жоллардан пайдаланыў унитар карханасы тәрепинен 2021-жыл
даўамында әмелге асырылған жумыслары туўралы есабаты
Январь айы
Қала ҳәкими орынбасарының “Тәбийий газ қадағалаўы ҳәм есабының
автоматластырылған системасын енгизиў” жойбарын әмелге асырыў бойынша 2021- Февраль айы
жыл даўамында алып барылып атырған жумыслары ҳаққындағы есабатын тыңлаў.
Қалалық қаржы бөлими баслығының жергиликли бюджеттиң орынланыўы
ҳаққындағы, сондай-ақ, аймақтың имканиятынан келип шыққан ҳалда жергиликли
бюджет дәраматларының қосымша дереклерин пайда етиў ҳәмде қосымша
Февраль айы
дереклерден пайдаланыў бағдарлары, тийкарынан, жергиликли бюджет дәраматларын
асырыўдың анықланған резервлери ҳаққында 2021-жылда 12 айы даўамында әмелге
асырылған жумыслары ҳаққында есабатын тыңлаў
Қала ҳәкими биринши орынбасарының Өзбекстан Республикасы Президентиниң
2020-жыл 27-октябр күнги “Мәмлекет қатнасындағы кәрханаларды реформа қылыўды
жеделлестириў ҳәмде мәмлекет активлерин меншиклестириўге тийисли ис-илажлар
ҳаққында” ғы ПП – 6096-санлы Пәрманы орынланыўы бойынша есабаты, сондай-ақ, Февраль айы
аймақты социал-экономикалық жақтан раўажландырыў бағдарламаларын әмелге
асырыў, бюджеттиң дәраматлары базасын асырыў ҳәм жаңа бос жумыс орынларын
жаратыў бойынша есабатын тыңлаў
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Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы;

Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша
турақлы комиссиясы;
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы;
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм
халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм
халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажлан-дырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
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Нөкис қаласы жергиликли бюджет параметрлериниң 2021-жылдың 12 айы
даўамында орынланыўы ҳаққында
Февраль айы
Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығының пуқаралардың өзинөзи басқарыў органларының алдағы искерлик тәжирийбесин турмысқа енгизиўдеги
ушырасып атырған кемшиликлер, олардың шешими бойынша мәлимлемесин тыңлаў Февраль айы
Қалалық мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығының қала аймағындағы
мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлериндеги жаңа тәлим тәрбия бериўде
әмелге асырылып атырған жумыслар ҳәм ушырасып атырған машқалалары бойынша Февраль айы
мәлимлемесин тыңлаў
Қалалық жаслар агентлиги тәрепинен Жаслардың машқалаларының орынланыўына
көмеклесиў, жас әўладтың таланты ҳәм қәбилетлерин раўажландырыў бойынша
қосымша шәрт шәраятлар жаратыў барысында 2021-жыл даўамында әмелге
асырылған жумыслары ҳаққындағы есабатын тыңлаў
Февраль айы
Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў

Февраль айы

Нөкис қаласы ҳәкиминиң 2021-жыл 23-июль күнги Өзбекстан Республикасы
Президенти Ш.М.Мирзиёевтың басшылығында өткерилген видеоселектор
жыйналысының 38-санлы баянламасы тапсырмаларының орынланыўын тәмийинлеў
мақсетинде халықтың мурәжатларында көтерилген машқалаларды шешиў бойынша Февраль айы
2021-жыл даўамында әмелге асырылған жумыслары туўралы есабаты
Қала ҳәкими биринши орынбасарының Өзбекстан Республикасы Президентиниң
2020-жыл 27-октябрь күнги “Мәмлекет қатнасындағы кәрханаларды реформа
қылыўды жеделлестириў ҳәмде мәмлекет активлерин меншиклестириўге тийисли исилажлар ҳаққында”ғы ПП – 6096-санлы Пәрманы орынланыўы бойынша есабаты,
сондай-ақ, аймақты социал-экономикалық жақтан раўажландырыў бағдарламаларын Март айы
әмелге асырыў, бюджеттиң дәраматлары базасын асырыў ҳәм жаңа бос жумыс
орынларын жаратыў бойынша есабатын тыңлаў
Қала аймағындағы коммерциялық банклери баслықлары халыққа жаратылып берилип
атырған имканиятлар, сондай-ақ, оларда исбилерменлик көнликпелерин пайда етиў
бойынша алып барылып атырған жумыслар ҳәм ондағы ушырасып атырған
Март айы
машқалалар бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Қалалық медицина бирлеспеси баслығының халық саламатлығын қорғаў
бағдарындағы әмелге асырылған жумыслар бойынша есабатын тыңлаў

Март айы

4

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли мәмлекетлик
органларда ашықлықты тәмийинлеў мәселелери бойынша
турақлы комиссиясы;
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
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Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў

Март айы

“Қарақалпақ АЕТК” Нөкис қалалық электр тармақлары кәрханасы тәрепинен 2021жыл даўамында ҳәмде 2022-жылы усы күнге шекем әмелге асырылған жумыслары
ҳаққында

Март айы

Сектор басшыларының аймақта халықтың турмыс дәрежеси ҳәм жасаў шараятын
жақсылаў, кәмбағаллықты қысқартыў, секторларда мүтәжлиги болған шаңарақларды
Апрель айы
қоллап-қуўатлаў, халықтың бәнтлигин тәмийинлеў, исбилерменлерди қыйнап
киятырған машқалаларды шешиў бағдарында 2022-жылдың 3 айы даўамында әмелге
асырылып атырған жумыслары бойынша есабатын тыңлаў
Суд басшыларының судтың пуқаралар ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин, сондай-ақ,
кәрхана, мәкеме, шөлкемлердиң ҳуқықларын ҳәмде нызам менен қорғалатуғын
мәплерин суд жолы менен қорғалыўын әмелге асырыўға тийисли искерлиги ҳаққында Апрель айы
2022-жыл 3 айы даўамында әмелге асырылған жумыслары ҳаққында мәлимлемесин
тыңлаў
Нөкис қалалық мәмлекетлик салық инпекциясы баслығының жергиликли бюджет
дәраматлары орынланыўы жағдайы, қосымша резервлерин анықлаў бойынша әмелге
асырылған жумыслар, сондай-ақ, салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлер кесиминде Апрель айы
бюджетке есапланған ҳәм әмелде төленгенлиги, олар бойынша салық қарыздарлығы
туўралы.
Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў

Апрель айы

Президент Халық қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы мәкеме,
шөлкем басшыларының искерлиги, мүрәжатлар менен ислесиўи бойынша киритилген
мағлыўматлары бойынша есабатын тыңлаў
Апрель айы
Нөкис қаласындағы Өзбекстан Республикасы Бас Министриниң Исбилерменлер
мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы
мәкеме, шөлкем басшыларының исбилерменлер ҳуқықлары нызамлы мәплерин
Апрель айы
тәмийинлеўдеги искерлиги ҳаққындағы киритилген мағлыўматлары бойынша
есабатын тыңлаў
Қалалық Әдиллик бөлими баслығының қала дәрежесиндеги мәмлекетлик органлары
ҳәм шөлкемлердиң ҳуқық норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықларын қоллап-қуўатлаў
әмелияты ҳәмде аймақта ҳуқықый үгит-нәсиятлаў жумыслары бойынша 2022-жыл 3 Апрель айы
айы даўамында әмелге асырған жумыслары ҳаққында мәлимлемесин тыңлаў

5

Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм
халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы;

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажлан-дырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша
турақлы комиссиясы;
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажлан-дырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў
бойынша турақлы комиссиясы;
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Нөкис қаласы жергиликли бюджет параметрлериниң 2022-жылдың 3 айы даўамында Апрель айы
орынланыўы ҳаққында
Нөкис қалалық газ тамийнаты бөлими тәрепинен 2022-жылдың 3 айы даўамында
әмелге асырған жумыслары ҳаққында.
Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў инспекциясының аймақта қоршаған
орталықты қорғаў бойынша 2022-жыл 3 айы даўамында алып барылып атырған
жумыслары ҳаққында есабатын тыңлаў
Өзбекстан Республикасының “Жас өспиримлер ортасында қадағалаўсызлық ҳәм
ҳуқықбузарлықлардың профилактикасы туўрысында”ғы ПҚ-2833-санлы Қарары
орынланыўын тәмийинлеў бойынша Балалар мәселелери бойынша Нөкис қаласы
комиссиясы тәрепинен 2022-жылдың 3 айы даўамында әмелге асырылған
жумыслары туўралы
Нөкис қаласы ҳәкиминиң 2021-жыл 23-июль күнги Өзбекстан Республикасы
Президенти Ш.М.Мирзиёевтиң басшылығында өткерилген видеоселектор
жыйналысының 38-санлы баянламасы тапсырмаларының орынланыўын тәмийинлеў
мақсетинде халықтың мурәжатларында көтерилген машқалаларды шешиў бойынша
2022-жыл 3 айы даўамында әмелге асырылған жумыслары туўралы есабаты
Нөкис қаласы суў тармақлары кәрханасы тәрепинен әмелге асырылған жумыслары
ҳаққында

Апрель айы

Апрель айы

Апрель айы

Апрель айы

Май айы

Қала ҳәкиминиң Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 11-ноябрь күнги
“Қарақалпақстан Республикасын комплекс социал-экономикалық раўажландырыў
ис-лажлары ҳаққында” ғы ПҚ-4889-санлы Қарарындағы тапсырмаларының
Май айы
орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде қала аймағында әмелге асырылған жумыслар
ҳаққында есабатын тыңлаў
Қала ҳәкими орынбасарының аймақта инвестициялар қамтыў ҳәм инвестиция
бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша есабатын тыңлаў

Май айы

Қала ҳәкимниң аймақта кәмбағаллықты қысқартыў бойынша мәнзилли
бағдарламасының орынланыўы ҳаққындағы, сондай-ақ, сыртқы қарыз есабынан
Май айы
аймақта әмелге асырылып атырған бағдарламалардың орынланыўы ҳаққындағы
есабатын тыңлаў
Нөкис қаласы Абаданластырыў басқармасы тәрепинен 2021-жыл даўамында ҳәм усы
күнге шекем исленген жумыслар туўралы есабаты
Май айы

6

Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажлан-дырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм
халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша
турақлы комиссиясы;
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм
халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Қала ҳәкимлиги, мәҳәлле ҳәм мәкан пуқаралар
жыйынлары, тийислы мәкеме ҳәм шɵлкемлер, Халық
депутатлары қалалық Кеңесиниң бәрше турақлы
комиссиялар ҳәм депутатлар
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажлан-дырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды
әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
раўажлан-дырыў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм
халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы;
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46.
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Санитария-эпидемиология ҳәм жәмийетлик саламатлық хызмети Нөкис қалалық
бөлими баслығының халық саламатлығын қорғаў бағдарындағы әмелге асырылған
жумыслары бойынша есабатын тыңлаў

Май айы

Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў

Май айы

Қалалық жаслар агентлиги тәрепинен Жаслардың машқалаларының орынланыўына
көмеклесиў, жас әўладтың таланты ҳәм қәбилетлерин раўажландырыў бойынша
қосымша шәрт шәраятлар жаратыў барысында 2021-жылда әмелге асырылған
жумыслар ҳаққындағы есабатын тыңлаў

Июнь айы

47.

Нөкис қаласы Халық билимлендириў бөлими баслығының улыўма орта билим бериў
мектеплеринде 2021-2022-оқыў жылының жуўмағы ҳаққында ҳәмде оқыўшы
Июнь айы
жаслардың жазғы дем алысын шөлкемлестириўде алып барып атырған жумыслары
бойынша есабатын тыңлаў

48.

Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў

Июнь айы

Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесинин ҳәм турақлы комиссияларының
2022-жыл екинши ярым жыллық ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Июнь айы

49.

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.
Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы
комиссиясы.

Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт
ҳәм социаллық қорғаў, Жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм
гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясы.
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңеси ҳәм турақлы
комиссиялары баслықлары

e-qaror.gov.uz

23.05.2022

Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
2-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм
исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл биринши ярым жыллық ис-режеси
№ Әмелге асырылатуғын илажлар аты
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Орынлаў мүддети

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Өзбекстан Республикасы Бас ўәзириниң Нөкис қаласындағы Исбилерменлер
мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы
мәкеме, шөлкем басшыларының исбилерменлер ҳуқықлары нызамлы мәплерин
Январь айы
тәмийинлеўдеги искерлиги ҳаққындағы киритилген мағлыўматлары бойынша
есабатларын тыңлаў
Қала ҳәкими орынбасарының аймақта инвестициялар қамтыў ҳәм инвестиция
бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша есабатын тыңлаў
Февраль айы

Комиссия ағзалары, Нөкис қаласындағы Өзбекстан
Респуб-ликасы Бас министрдың Исбилерменлер
мүрәжатлары көрип шығыў қабыллаўхана

Өзбекстан Республикасы “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмиетлик фонды Нөкис
қаласы бөлими жанындағы “Сақаўат ҳәм көмек” қорына түскен қаржыларды
мақсетли ҳәм мәнзилли жумсаў ҳаққында
Қала аймағындағы коммерциялық банклери баслықлары халыққа жаратылып
берилип атырған имканиятлар, сондай-ақ, оларда исбилерменлик көнликпелерин
пайда етиў бойынша алып барылып атырған жумыслар ҳәм ондағы ушырасып
атырған машқалалар бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Өзбекстан Республикасы Бас ўәзириниң Нөкис қаласындағы Исбилерменлер
мүрәжатларын көрип шығыў қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы
мәкеме, шөлкем басшыларының исбилерменлер ҳуқықлары нызамлы мәплерин
тәмийинлеўдеги искерлиги ҳаққындағы киритилген мағлыўматлары бойынша
есабатларын тыңлаў
Өзбекстан Республикасы “Мәҳәлле” қайырқомлық жәмиетлик фонды Нөкис
қаласы бөлими жанындағы “Сақаўат ҳәм көмек” қорына түскен қаржыларды
мақсетли ҳәм мәнзилли жумсаў ҳаққында
Қала ҳәкими орынбасарының аймақта инвестициялар қамтыў ҳәм инвестиция
бағдарламаларын әмелге асырыў бойынша есабатын тыңлаў
Нөкис қаласы жергиликли бюджетиниң 2022-жылғы параметрлерин тастыйықлаў
ҳаққында

Комиссия ағзалары,

8

Комиссия ағзалары, Қала ҳәкими орынбасары

Март айы

Март айы

Май айы

Комиссия ағзалары, Қала аймағындағы коммерциялық
банклери баслықлары

Комиссия ағзалары, Нөкис Қалаындағы Өзбекстан
Респуб-ликасы Бас министрдың Исбилерменлер
мүрәжатлары көрип шығыў қабыллаўхана

Комиссия ағзалары,
Май айы
Май айы
Июнь айы

Комиссия ағзалары, Қала ҳәкими орынбасары
комиссия ағзалары, Қалалық қаржы бөлими

e-qaror.gov.uz

9.

23.05.2022

Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Жергиликли бюджет,
экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти
Июнь айы
раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл ушын
екинши ярым жыллық ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңеси турақлы
комиссиялары баслықлары

e-qaror.gov.uz

23.05.2022

Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
3-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл
биринши ярым жыллық ис-режеси
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Орынлаў
мүддети

Әмелге асырылатуғын илажлар аты

Қалалаық Әдиллик бөлими баслығының қала дәрежесиндеги мәмлекетлик органлары ҳәм
шөлкемлердиң ҳуқық норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықларын қоллап-қуўатлаў
әмелияты ҳәмде аймақта ҳуқықый үгит-нәсиятлаў жумыслары бойынша мәлимлемесин
тыңлаў
Январь айы

Қалалық Мәжбүрий орынлаў Бюросы бөлими баслығының Өзбекстан Республикасы
Президентиниң 2020-жыл 24-ноябр күнги ПП-6118-санлы Пәрманының 4-бәнтине
муўапық әмелге асырылып атырған жумыслары ҳаққында есабатын тыңлаў ҳәм додалаў

Январь айы

Қала ишки ислер бөлими баслығының Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл
24-декабр күнги ПҚ-4075-санлы «Жәмиетлик қәўипсизликти тәмийинлеў
нәтийжелилигин асырыў бойынша қосымша ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарының
Февраль айы
орынланыўын тәмийинлеў бойынша алып барылып атырған жумыслар, сондай-ақ,
ҳуқықбузарлықлардың алдын алыў ҳәм олардың профилактикалық жағдайы ҳаққындағы
есабатын тыңлаў
Қалалық Электр тармақлары баслығының қала дәрежесиндеги мәкан пуқаралар
жыйынлары аймақларының электр тоғы менен тамийинлениўының жағдайы, усы тараўда
Февраль айы
алып барылып атырған жумыслардың нызамшылыққа сай амелге асырылып
атырғанлығы бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Қалалық Ишки жолларды оңлаў бөлиминиң мәкан пуқаралар жыйынлары
аймақларындағы ишки жолларды, кошелерди нызамға сай түрде оңлаў, асфалтлаў
Февраль айы
бойынша нызамшылықты тамийинлеў ҳәмде коррупцияға қарсы гүрес алып барылған
жумысларының жағдайы бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Суд басшыларының судтың пуқаралар ҳуқықлары ҳәм еркинликлерин, сондай-ақ,
кәрхана, мәкеме, шөлкемлердиң ҳуқықларын ҳәмде нызам менен қорғалатуғын мәплерин
Март айы
суд жолы менен қорғалыўын әмелге асырыўға тийисли искерлиги ҳаққындағы
мәлимлемесин тыңлаў

10

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Комиссия ағзалары, Қалалық Адиллик бөлими

Комиссия ағзалары, Қалалық Мәжбүрий орынлаў Бюросы
бөлими

Комиссия ағзалары, Қалалық ишки ислер бөлими

Комиссия ағзалары, қалалық электр тармақлары

Комиссия ағзалары, Қалалық Ишки жолларды оңлаў
бөлими

Комиссия ағзалары, Суд басшылары

e-qaror.gov.uz

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

23.05.2022

Қалалық Бәнтликке көмеклесиў бөлими баслығының қала дәрежесиндеги мәкан
пуқаралар жыйынлары аймақларындағы жумыссызларды жумысға жайластырыў
Март айы
бойынша алып барылып атырған жумысларының жағдайы, усы тараўдағы жумыслардың
нызамшылыққа сай әмелге асырылып атырғанлығы бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Қалалық Медицина санитария бөлиминиң мәкан пуқаралар жыйынлары аймақларындағы
санитариялық жағдай, кафе ҳәм ресторанлардың, улыўма аўқатланыў орынларындағы
Март айы
тазалықтың нызам талапларына сай әмелге асырылып атырғанлығы бойынша
мәлимлемесин тыңлаў
Қалалық Әдиллик бөлими баслығының Қала дәрежесиндеги мәмлекетлик органлары ҳәм
шөлкемлердиң ҳуқық норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықларын қоллап-қуўатлаў
Апрель айы
әмелияты ҳәмде аймақта ҳуқықый үгит-нәсиятлаў жумыслары бойынша мағлыўматын
тыңлаў
Қалалық Суў тармақлары кәрханасы баслығының қала дәрежесиндеги мәкан пуқаралар
жыйынлары аймақларындағы пуқаралардың ишимлик суўы менен тамийинлениўи
Апрель айы
бойынша алып барылып атырған жумысларының жағдайы, усы тараўдағы жумыслардың
нызамшылыққа сай әмелге асырылып атырғанлығы бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Нөкис Қаласында Нызамшылықты тәмийинлеў ҳәм коррупцияға қарсы гүресиў бойынша
Май айы
Қала прокурорының мәлимлемеси ҳаққында
Қалалық Газ тамийнаты бөлими баслығының қала дәрежесиндеги мәкан пуқаралар
жыйынлары аймақларындағы пуқаралардың газ бенен тамийинлениўи бойынша алып
Май айы
барылып атырған жумысларының жағдайы, усы тараўдағы жумыслардың низамшылыққа
сай амелге асырылып атырғанлығы бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңесиниң Суд-ҳуқық мәселелери ҳәм коррупцияға
қарсы гүресиў бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл ушын екинши ярым жыллық
Июнь айы
ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Комиссия ағзалары, Бәнтликке көмеклесиў бөлими

Комиссия ағзалары, Қалалық Медицина санитария
бөлими

Комиссия ағзалары, Қалалық Адиллик бөлими

Комиссия ағзалары, Суў тармақлары кәрханасы баслығы

Комиссия ағзалары, Қала прокуратурасы

Комиссия ағзалары, Қалалық газ тамийнаты бөлими

Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңеси турақлы
комиссиялары баслықлары

14.

Қалалық Халык билимлендириў бөлимине қараслы улыўма билим бериў мектеплеринде
нызамшылықты тәмийинлеў ҳәмде коррупцияға қарсы гүресиў бағдарында әмелге
Июнь айы
асырылған жумысларының жағдайы бойынша мәлимлемесин тыңлаў

Комиссия ағзалары, Қалалық халық билимлендириў
бөлими

15.

Қалалық Мектепке шекемги билимлендириў бөлими мектепке шекемги шолкемлерде
нызамшылықты тәмийинлеў ҳәмде коррупцияға қарсы гүрес алып барыў бойынша алып
Июнь айы
барылып атырған жумысларының жағдайы бойынша мәлимлемесин тыңлаў

Комиссия ағзалары, Қалалық Мектепке шекемги
билимлендириў бөлими

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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23.05.2022

Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
4-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Билимлендириў, денсаўлықты сақлаў, мәденият, спорт ҳәм социаллық қорғаў, жаслар сиясаты,
ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл биринши ярым жыллық ис-режеси

№

Әмелге асырылатуғын илажлар аты

Орынлаў
мүддети

1.

Сектор басшыларының аймақтағы “темир дәптер”, “ҳаяллар дәптери”,
“жаслар дәптери” тийкарында әмелге асырылып атырған жумыслары
бойынша есабатларын тыңлаў

Январ айы Комиссия ағзалары, сектор башылары

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Жаслар ислери агентлиги Қалалық бөлими баслығының жаслар ислери
бағдары менен байланыслы тараўларда ушырасып атырған әҳмиетли мәселе,
кемшиликлер ҳәмде олардың шешими бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Қалалық мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығының қала
аймағындағы мектепке шекемги билимлендириў шөлкемлериндеги жаңа
тәлим тәрбия бериўде әмелге асырылып атырған жумыслар ҳәм ушырасып
атырған машқалалары бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Қала ҳәкими орынбасары жаслардың машқалаларының орынланыўына
көмеклесиў, жас әўладтың таланты ҳәм қәбилетлерин раўажландырыў
бойынша қосымша шәрт шәраятлар жаратыў барысында әмелге асырылған
жумыслар ҳаққындағы есабатын тыңлаў
Қалалық Халық бәнтлигине көмеклесиў орайы директорының жаңа жумыс
орынларын жаратыў ҳәм халықтың бәнтлилигин тәмийинлеўде сондай-ақ,
жаңа бос жумыс орынларын жаратыўда әмелге асырылып атырған жумыслар
ҳәм ушырасып атырған машқалалар бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў
Қалалық медицина бирлеспеси баслығының халық саламатлығын қорғаў
бағдарындағы әмелге асырылған жумыслар бойынша есабатын тыңлаў

12

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Январ айы

Комиссия ағзалары, Жаслар ислери
агентлиги Қалалық бөлими

Февраль
айы

Комиссия ағзалары, Қалалық мектепке
шекемги билимлендириў бөлими

Февраль
айы

Комиссия ағзалары, Қала ҳәкими
орынбасары

Март айы

Комиссия ағзалары, Қалалық халық
бәнтлигине көмеклесиў орайы

Апрель айы Комиссия ағзалары
Апрель айы

Комиссия ағзалары, Қалалық медицина
бирлеспеси

e-qaror.gov.uz

8.

9.

10.

11.

23.05.2022

Аймақтың социал-экономикалық раўажланыў дәрежесин бахалаўдың рейтинг
Май айы
көрсеткишлери нәтийжелерин додалаў
Өзбекстан Республикасы Президентиниң Нөкис Қалаындағы Халық
қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы мәкеме, шөлкем
Май айы
басшыларының искерлиги, мүрәжатлар менен ислесиўи бойынша киритилген
мағлыўматлары бойынша есабатларын тыңлаў
Жаслар ислери агентлиги Қалалық бөлими баслығының жаслар ислери
бағдары менен байланыслы тараўларда ушырасып атырған әҳмиетли мәселе, Июнь айы
кемшиликлер ҳәмде олардың шешими бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Билимлендириў, денсаўлықты
сақлаў, мәденият, спорт ҳәм социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар
Июнь айы
ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясының
2022-жыл ушын ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Комиссия ағзалары,
Комиссия ағзалары, Президент Халық
қабыллаўханасы
Комиссия ағзалары, Жаслар ислери
агентлиги қалалық бөлими
Халық депутатлары Нөкис Қалалық
Кеңеси турақлы комиссиялары
баслықлары

e-qaror.gov.uz

23.05.2022

Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
5-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Санаат, транспорт, қурылыс, коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери
бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл биринши ярым жыллық ис-режеси

№

Әмелге асырылатуғын илажлар аты

1.

«Нөкис Қалалық қурылыс бөлими тәрепинен алып барылған жумыслар
ҳаққында» Қалалық қурылыс бөлими баслығының есабатын тыңлаў

2.

3.

4.
5.
6.

Орынлаў
мүддети

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Февраль
айы

Комиссия ағзалары, Қалалық қурылыс
бөлими

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 19-декабрдеги
«Өзбекстан Республикасының 2019-жылға белгиленген инвестиция дәстүрин
әмелге асырыў ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-4067-санлы ҳәм 2019-жыл 20Март айы
февралдағы «Абат аўыл» дәстүрин 2019-жылда әмелге асырыў бойынша
қосымша ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-4201-санлы қарарлары орынланыўы
ҳаққында
Жер дүзиў ҳәм көшпес мүлк кадастры мәмлекетлик карханасы қалалық
филиал баслығының қала көлеминде турақ жай ҳәм исбилерменлик
субектлери ушын ажыратылып атырған жер участкалары, бул бойынша
Апрель айы
әмелге асырылып атырған жумыслар ҳәм ушырасып атырған машқалалар
бойынша есабатын тыңлаў
Нөкис қаласы суў тармақлары кәрханасы тәрепинен әмелге асырылған
Апрель айы
жумыслар ҳаққында
Нөкис Қалаы Абаданластырыў басқармасы тәрепинен әмелге асырылған
Май айы
жумыслар ҳаққында
Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў комитетиниң 2021-жыл ҳәм 2022жылдың биринши ярым жыллығында Нөкис Қалаында әмелге асырылған
Июнь айы
жумыслар ҳаққында
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Комиссия ағзалары, Қала ҳәкиминиң
орынбасары

Комиссия ағзалары, Жер дүзиў ҳәм
көшпес мүлк кадастры мәмлекетлик
карханасы қала филиалы
Комиссия ағзалары, Нөкис қалалық суў
тармақлары кәрханасы
Комиссия ағзалары, Абаданластырыў
басқармасы
Комиссия ағзалары, Қалалық Экология
ҳәм қоршаған орталықты қорғаў
инспекцияси

e-qaror.gov.uz

7.

23.05.2022

Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңесиниң Санаат, транспорт, қурылыс,
коммуналлық тараў ҳәм халыққа хызмет көрсетиў мәселелери бойынша
Июнь айы
турақлы комиссиясының 2022-жыл ушын екинши ярым жыллық ис-режесин
тастыйықлаў ҳаққында

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Халық депутатлары Нөкис Қалалық
Кеңеси турақлы комиссиялары
баслықлары

e-qaror.gov.uz

23.05.2022

Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
6-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм экология бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл
биринши ярым жыллық ис-режеси
№
1

2
3
4

Әмелге асырылатуғын илажлар аты
Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2021-жыл 7-декабрь күнги
01-08/9-12/701-санлы баянламасын орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қалада
кооперация шөлкемлестириў мақсетинде дүзилген исши топардың алып барған
жумыслары туўралы
Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў инспекциясының аймақта қоршаған
орталықты қорғаў бойынша алып барылып атырған жумыслары ҳаққында есабатын
тыңлаў
Жер кадастр агенлиги қалалық бөлими баслығының әмелге асырылып атырған
жумыслар ҳәм ушырасып атырған машқалалар бойынша есабатын тыңлаў
Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңесиниң Аграр, суў хожалығы мәселелери ҳәм
экология бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл ушын екинши ярым жыллық
ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Орынлаў мүддети

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Февраль айы

Комиссия ағзалар, Қалалық аўыл хожалығы
бөлими, Қалалық Фермер, дийхан хожалықлары
ҳәм қыйтақ жер ийелери Кеңеси баслығы

Март айы

Комиссия ағзалары, Экология ҳәм қоршаған
орталықты қорғаў инспекциясы

Апрель айы

Комиссия ағзалары, Жер кадастр агенлиги
Қалалық бөлими

Май айы

Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңеси
турақлы комиссиялары баслықлары

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
7-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли мәмлекетлик органларда әшкаралықты тәмийинлеў
мәселелери бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл биринши ярым жыллық ис-режеси

№
1.

2.

3.

4.

5.

Әмелге асырылатуғын илажлар аты
Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап-қуўатлаў бөлими баслығының пуқаралардың өзин-өзи
басқарыў органларының алдағы искерлик тәжирийбесин турмысқа енгизиўдеги
ушырасып атырған кемшиликлер, олардың шешими бойынша мәлимлемесин тыңлаў
Қала ҳәкими орынбасары жаслардың машқалаларының орынланыўына көмеклесиў, жас
әўладтың таланты ҳәм қәбилетлерин раўажландырыў бойынша қосымша шәрт
шәраятлар жаратыў барысында әмелге асырылған жумыслар ҳаққындағы есабатын
тыңлаў
«Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымлары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы
Нызамы ҳәм тийисли ҳүкимет қарарлары талапларының Мәҳәлле ҳәм шаңарақты
қоллап-қуўатлаў бөлиминде орынланыўы ҳаққында
Қалалық Әдиллик бөлими баслығының Қала дәрежесиндеги мәмлекетлик органлары
ҳәм шөлкемлердиң ҳуқық норма дөретиўшилиги ҳәмде ҳуқықларын қоллап-қуўатлаў
әмелияты ҳәмде аймақта ҳуқықый үгит-нәсиятлаў жумыслары бойынша мағлыўматын
тыңлаў
Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңесиниң Мәлимлеме сиясаты ҳәм жергиликли
мәмлекетлик органларда әшкаралықты тәмийинлеў мәселелери бойынша турақлы
комиссиясының 2022-жыл ушын
ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Орынлаў
мүддети

Орынлаў ушын жуўапкерлер

Февраль айы

Комиссия ағзалары, Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллапқуўатлаў бөлими

Март айы

Комиссия ағзалары, Қала ҳәкими орынбасары

Апрель айы

Комиссия ағзалары, Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллапқуўатлаў бөлими

Май айы

Комиссия ағзалары Әдиллик бөлими

Июнь айы

Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңеси турақлы
комиссиялары баслықлары

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Халқ депутатлари Нөкис шаҳар Кенгашининг
2022 йил 22 январдаги
VI-40-9-13-195-K/22-сон қарорига
8-илова
Халық депутатлары Нөкис қалалық Кеңесиниң Регламент ҳәм депутатлық әдеби мәселелери бойынша турақлы комиссиясының 2022-жыл
биринши ярым жыллық ис-режеси
№
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Әмелге асырылатуғын илажлар аты

Орынлаў мүддети

Халық депутатлары Қалалық Кеңеси депутатларының жеке жуўапкершилигин
Январь айы
асырыў ҳаққында
Өзбекстан Республикасы Президентиниң Нөкис Қаласындағы Халық
қабыллаўханасы тәрепинен секторлар ҳәм аймақтағы мәкеме, шөлкем
Февраль айы
басшыларының искерлиги, мүрәжатлар менен ислесиўи бойынша киритилген
мағлыўматлары бойынша есабатларын тыңлаў
Халық депутатлары Қалалық Кеңеси депутатларының сессияларда қатнасыўы,
Март айы
жумыслары, олар тәрепинен билдирилген пикир ҳәм усыныслары ҳаққында
Халық депутатлары Қалалық Кеңеси депутатларының жеке жуўапкершилигин
Апрель айы
асырыў ҳаққында
Депутатлардың өз сайлаўшыларын қабыллаў, олардың жазба ҳәм аўыз еки
мүрәжатларының орынланыў жағдайы ҳәмде оларды жетилистириў илажлары
Апрель айы
ҳаққында
Халық депутатлары Қалалық Кеңеси депутатлары жумысларына әмелий жәрдем
Май айы
көрсетиў ҳәм олар тәрепинен әмелге асырған жумысларды анализ қылыў ҳаққында
Халық депутатлары Нөкис Қалалық Кеңесиниң Регламент ҳәм депутатлық әдеби
мәселелери бойынша турақлы комиссиясының 2022-жылдың екинши ярым
Июнь айы
жыллық ис-режесин тастыйықлаў ҳаққында

Еслетпе: Усы ис-режеге зәрүрликке қарап айырым өзгерис ҳәм қосымшалар киритилиўи мүмкин.
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Орынлаў ушын жуўапкерлер
Комиссия ағзалары, Халық депутатлары Қалалық
Кеңеси депутатлары
Комиссия ағзалары, Өзбекстан Республикасы
Президентиниң Нөкис Қаласындағы Халық
қабыллаўханасы
Комиссия ағзалары, Халық депутатлары Қалалық
Кеңеси депутатлары
Комиссия ағзалары, Халық депутатлары Қалалық
Кеңеси депутатлары
Комиссия ағзалары
Комиссия ағзалары
Комиссия ағзалары

