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2022 - yil 5 - aprel 223-10-0-Q/22 Toshkent viloyati hokimiligi

Toshkent viloyati hokimligi boshqaruv apparati xodimlari oʻrtasida xizmat
vazifa va funksiyalar taqsimotini tasdiqlash toʻgʻrisida

 

Toshkent  viloyati  hokimining  2022-yil  31-yanvardagi  apparat  yig’ilishi
bayoni  topshiriqlari  ijrosini  taʼminlash  hamda  viloyati  hokimligi  boshqaruv
apparati  xodimlari  oʻrtasida  yangi  xizmat  vazifa  va  funksiyalar  taqsimotini
belgilab berish maqsadida, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Qonunining
6, 25-moddalariga muvofiq qaror qilaman:

1. Toshkent viloyati hokimining 2022-yil 31-yanvardagi apparat yig’ilishi
bayoni topshiriqlari ijro uchun qabul qilinsin.

2. “Toshkent viloyati hokimligi boshqaruv apparati xodimlari oʻrtasida
xizmat vazifa va funksiyalar taqsimoti” ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3.  Viloyat  hokimligi  Tashkiliy-kadrlar  guruhi  rahbari  M.Aripov  viloyat
hokimligi boshqaruv apparatining barcha xodimlari, shuningdek, kelgusida yangi
ishga qabul qilinadigan xodimlarni mazkur xizmat vazifa va funksiyalar taqsimoti
bilan imzo qoʻydirgan holda tanishtirsin va har biriga tegishli nusxadan taqdim
etsin.

4. Ushbu qarorning ijrosini nazorat qilish viloyat hokimining oʻrinbosarlari,
viloyat  hokimligi  ijro  apparati  guruhi  rahbari  Sh.Xashimov  hamda  viloyat
hokimligi  tashkiliy-kadrlar  guruhi  rahbari  M.Aripovlar  zimmasiga  yuklansin.
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Toshkent viloyati hokimi v.b. Z.Mirzayev
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Toshkent viloyat hokimining
2022 yil 5 apreldagi

223-10-0-Q/22-son qaroriga
1-ilova

Toshkent viloyati hokimligi boshqaruv apparati xodimlarining
xizmat vazifalari va funksiyalari

TAQSIMOTI

 
Viloyati hokimi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Viloyat hokimi Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Oʻzbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Qonunda koʻrsatilgan vakolatlarini yakka boshchilik asosida amalga oshiradi.
Viloyat hokimi viloyatning tegishli vakillik va ijroiya hokimiyatini boshqaradi. Vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri va Xalq deputatlari viloyat Kengashi oldida hisobdordir.
Quyidagilar viloyat hokimining asosiy vazifalari hisoblanadi:
- Oʻzbekiston Respublikasining Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining meʼyoriy hujjatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari hamda Xalq deputatlari viloyat Kengashi qarorlarining ijrosini
tashkil etadi;
- jamoat tartibiga rioya etilishi va jinoyatchilikka qarshi kurash, fuqarolarning xavfsizligini taʼminlash, ularning huquqlarini himoya qilish va salomatligini muhofaza etish bilan bogʻliq barcha chora-tadbirlarni koʻradi. Tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa
favqulodda holatlarda tegishli ishlarni tashkil etadi;
- viloyatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy yoʻnalishlarini, viloyat budjetining asosiy koʻrsatkichlarini va ularning ijrosiga doir hisobotlarni Xalq deputatlari viloyat Kengashining tasdigʻiga taqdim etadi;
- oʻz oʻrinbosarlari va ijroiya hokimiyati tizimi boʻlinmalarining rahbarlarini tegishli tartibda lavozimga tayinlash hamda lavozimdan ozod etish toʻgʻrisidagi qarorlarini Xalq deputatlari viloyat Kengashi tasdigʻiga taqdim etadi;
- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi bilan kelishilgan holda viloyat hokimining oʻrinbosarlarini, tuman va shahar hokimlarini lavozimga tayinlaydi va lavozimidan ozod etadi. Ushbu masalaga doir qabul qilgan qarorlarini tegishli
Kengashlarning tasdigʻiga kiritadi;
- shahar va tuman hokimlarning qarorlarini agar ular Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga, Qonunlariga, Oliy Majlis, Respublika Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi qaror va farmoyishlariga zid boʻlsa, bekor qiladi va Xalq deputatlari Kengashiga xalq
deputatlari shahar va tuman Kengashlarining hujjatlarini bekor qilish toʻgʻrisida taqdimnoma kiritadi;
- Xalq deputatlari viloyat Kengashi va viloyat hokimi qabul qilgan qaror va farmoyishlarini bajarmagan hollarda mansabdor shaxslarni intizomiy javobgarlikka tortish toʻgʻrisida qonunda belgilangan tartibda taqdimnoma kiritadi;
- davlat mukofotlari bilan taqdirlashga doir iltimosnomalarni koʻrib chiqadi va takliflar kiritadi;
- Jismoniy va yuridik shaxslarni qabul qilishni tashkil etadi, fuqarolarning shikoyatlari, arizalari va takliflarini koʻrib chiqadi;
- oʻziga berilgan vakolatlar va amaldagi qonunlar doirasida viloyatdagi barcha korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, birlashmalar, shuningdek, mansabdor shaxslar va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy boʻlgan qarorlar va farmoyishlar qabul qiladi;
- zaruratga qarab, ammo bir yilda kamida ikki marta Xalq deputatlari viloyat Kengashining sessiyasini chaqiradi, sessiyalarga raislik qiladi, kun tartibiga kiritiladigan masalalar yuzasidan takliflar beradi. Kengash qarorlariga imzo qoʻyadi va tasdiqlaydi;
- ish faoliyati yuzasidan bir yilda bir marta Xalq deputatlari viloyat Kengashiga hisobot beradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Umumiy rahbarlik
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- Toshkent viloyati prokuraturasi;
- Toshkent viloyati prokuraturasi huzuridagi Soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti;
- Toshkent viloyati adliya boshqarmasi;
- Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi;
- Toshkent viloyati sud departamenti;
- Toshkent viloyati Davlat bojxona boshqarmasi;
- Toshkent viloyati Mudofaa ishlari boshqarmasi;
- Chegara qoʻshinlari “Toshkent” tezkor guruhi;
- Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Narkotik moddalarini nazorat qilish Mintaqaviy komissiyasi;
- Odam savdosiga qarshi kurashish boʻyicha viloyat hududiy idoralararo komissiyasi;
- Voyaga yetmaganlar ishlari bilan shugʻullanuvchi komissiyasi;
- Kasb-hunar kollej va akademik litseylar direktorlik lavozimiga tanlov oʻtkazuvchi viloyat komissiyasi;
- Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni ragʻbatlantirish boʻyicha muvofiqlashtirish viloyat Kengashi;
- Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yil 25-maydagi “Oʻzbekiston xotin-qizlar qoʻmitasi faoliyatini qoʻllab-quvvatlash borasidagi qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-3434-son Farmonini amalga oshirilishini taʼminlash chora-tadbirlar
Dasturini amalga oshirilishini muvofiqlashtiruvchi doimiy komissiyasi;
- Viloyat hududida barqarorlikni taʼminlash va jinoyatchilikning oldini olish ishlarini muvofiqlashtiruvchi doimiy komissiyasi;
- Viloyat hokimligi huzuridagi Xorijiy fuqarolarga shu jumladan MDH qatnashchilari boʻlgan davlat fuqarolariga hamda fuqaroligi boʻlmagan shaxslarga viloyat hududida yashash uchun ruxsatnomalar berish, shuningdek ularni doimiy roʻyxatdan oʻtkazish
bilan bogʻliq masalalarni koʻrib chiqish boʻyicha maxsus komissiyasi;
- Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi;
- Davlat mulkini investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlar evaziga investorlarga tanlov asosida “nol” xarid qiymatida sotish boʻyicha viloyat hududiy tanlov komissiyasi;
- Oʻzbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamgʻarmasi viloyat filiali homiylik kengashiga raislik qiladi;
- Viloyat “Maʼnaviyat va maʼrifat” Kengashiga raislik qiladi.
Viloyat hokimining yordamchisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va uning Administratsiyasining, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining bevosita hokimga yoʻllagan yozma topshiriqlari toʻgʻrisida oʻz vaqtida axborot
berilishi yuzasidan tizimli nazoratni taʼminlaydi va hokimning rezolyutsiyasiga muvofiq uning ijrosini tashkil etadi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va uning Administratsiyasining, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli topshiriqlari bajarilishini nazorat qilish va tahlil etishni taʼminlaydi,
topshiriqlarning bajarilishi va natijalari toʻgʻrisida hokimga axborot beradi;
hokimning joriy ish rejalarini shakllantirishda ishtirok etadi va ularning ijrosini tashkil qiladi;
hokimning nomiga tushgan xat-xabarlarni tahlil qiladi, puxta ekspertizadan oʻtkazadi;
zaruriyat boʻlganda, boshqaruv apparatining tarkibiy boʻlinmalari bilan birgalikda tegishli topshiriqlari (fishkalarni) tayyorlaydi, tegishli materiallar haqida hokimga axborot beradi va imzolangan topshiriqlarning belgilangan tartibda ijrochilarga yuborilishini
tashkil etadi;
jismoniy shaxslarning va yuridik shaxslar vakillarining hokim tomonidan qabul qilinishini tashkil etadi hamda jismoniy va yuridik shaxslarning ogʻzaki, yozma va elektron murojaatlarini koʻrib chiqish natijalari boʻyicha qabul qilingan topshiriqlarning
bajarilishi yuzasidan nazoratni taʼminlaydi;
hokim tomonidan yuklangan va funksional vazifalarda nazarda tutilgan boshqa funksiyalarni belgilangan tartibda amalga oshiradi.
Yordamchi bevosita viloyat hokimining rahbarligida faoliyat yuritadi va uning oldida hisobot beradi.
Yordamchi oʻz faoliyatini “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga va Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, boshqa qonun hujjatlariga, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashining va viloyat hokimining hujjatlariga,
shuningdek, ushbu yoʻriqnomaga amal qiladi.
Yordamchining xizmat faoliyati viloyat hokimining ishini tashkil etishda tegishli sharoit yaratishga qaratilgan boʻlib, viloyat hokimligining barcha tarkibiy boʻlinmalari bilan birgalikda ishchan faoliyatni yoʻlga qoʻyishga asoslangan.
Yordamchi oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarishda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli xizmatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, shaharlar
va tumanlar hokimliklari, shuningdek davlatning boshqa organlari hamda boshqa tashkilotlar bilan oʻzaro hamkorlik qiladi.
Yordamchi oʻz ish faoliyatida Oʻzbekiston Respublikasi qonunlariga, Toshkent viloyati hokimligi ish tartibiga, viloyat hokimining qaror va farmoyishlariga, hujjatlar bilan ishlash yoʻriqnomasiga, ichki mehnat tartibi qoidalariga, davlat va xoʻjalik boshqaruvi
organlarining jamoatchilik bilan aloqalarini rivojlantirish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006-yil 22-sentyabrdagi 203-son qaroriga va Nizomiga asosan hamda mazkur yoʻriqnomaga amal qiladi.
Quyidagilar yordamchining asosiy vazifalari hisoblanadi:
viloyat hokimining samarali ish faoliyati uchun zarur shart-sharoit yaratish;
viloyat hokimligi guruh va kotibiyatlari bilan hamkorlikda viloyat hokimi ishtirokida oʻtkaziladigan asosiy tadbirlar (yigʻilishlar, komissiya majlislari, hududlarga chiqish va h.k.)ning haftalik-kunlik reja jadvallarini ishlab chiqish;
viloyat hokimi raisligida oʻtkaziladigan majlislar, yigʻilishlar va boshqa tadbirlarga taaluqli hujjatlarning tayyorlanishida qatnashish va muddatida, sifatli tayyorlanishini nazoratga olish;
viloyat hokimligi majmualari bilan birgalikda viloyat hokimi ishtirok etadigan tadbirlarga tegishli maʼlumotlar, axborotlar, maʼruzalar tayyorlashda ishtirok etish;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlisdan kelgan farmonlar, qarorlar, farmoyishlar va topshiriqlarning oʻz vaqtida tayyorlanishini nazoratga olish;
Vazirliklar, idoralar, viloyat boshqarmalari rahbarlarini, shahar va tuman hokimlarini viloyat hokimining qabulida boʻlishlarini taʼminlash;
Viloyat hokimligi Ishlar boshqarmasi bilan birgalikda jismoniy va yuridik shaxslarning qabulini tashkil etish;
Viloyat hokimining tegishli rahbarlar bilan muloqoti uchun tezkor aloqa bilan taʼminlash;
Viloyat hokimligida tashkil etilgan "Ishonch telefoni" orqali tushayotgan murojaatlarni qabul qilish va ijrochilarga yetkazish;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi;
hokimlikning tegishli faoliyati toʻgʻrisida jamoatchilikni belgilangan tartibda xabardor qilishni tashkil etadi;
Viloyat hokimligida ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Viloyat hokimligi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.
Yordamchining huquqlari va majburiyatlari.
Yordamchi oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:
viloyat hokimi huzurida koʻriladigan masalalar yuzasidan tegishli hujjatlarni hokimlik majmualaridan soʻrab olish va zaruratga qarab bu hujjatlarni tayyorlashga majmualar xodimlarini jalb etish;
viloyat hokimining koʻrsatmasiga asosan, oʻz vakolati doirasida viloyat hokimligi majmualariga, boshqarma va idoralar, mahalliy hokimliklar rahbarlariga topshiriqlar berish;
viloyat hokimiga axborot berilgan hujjatlarni ijrochisiga qaytarish;
viloyat hokimining topshirigʻiga asosan, mansabdor shaxslar va fuqarolarni qabul qilish;
viloyat hokimi ishtirokida oʻtadigan tadbirlarda ishtirok etish.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yoʻq
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Yoʻq
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Yoʻq
Viloyat hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari-viloyat iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish bosh boshqarmasi boshligʻi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va
topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Toshkent viloyatining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari majmuasi faoliyatini boshqaradi va Toshkent viloyatini iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirishning istiqbol muammolarini hal etish choralarini koʻradi.
Majmua tarkibidagi bosh boshqarma, boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlarida hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan hujjatlarda belgilanadigan moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish sohasining eng muhim ustuvor vazifalariga
muvofiq hududni kompleks rivojlantirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish. Respublika miqyosida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan maqsadli dasturlarni ijrosini taʼminlash:
viloyat, shahar va tumanlarning makroiqtisodiy koʻrsatkichlarini shu jumladan, koʻrsatish, chakana savdo aylanmasi, inflyatsiya, bandlik, mahalliy budjetning har yilgi prognoz parametrlarini asoslangan holda ishlab chiqish va uni samarali ijrosini tashkil
qilish, debitor-kreditor qarzdorliklarni yuzaga kelishini oldini olish yuzasidan tizimli ishlarni amalga oshirish va qarzdorlikni bartaraf qilishning samarali usullarini joriy etish;
iqtisodiyot masalalari boʻyicha tegishli vazirlik, idoralar, qoʻmitalar, tijorat banklarining hududiy tuzilmalari ish faoliyatini muvofiqlashtirish, aholini tadbirkor qilish maqsadida ular bilan tijorat banklari oʻrtasida muloqot oʻrnatish uchun har bir xonadonga
kompleks bank va moliyaviy xizmatlarni taklif qilish orqali imtiyozli kreditlash dasturlarini ishlab chiqish va soʻzsiz amalga oshirish;
tarmoq va hududiy boshqaruv organlari uzviy hamkorligini yoʻlga qoʻyish iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, shu jumladan, bazaviy tarmoqlarini uzviy rivojlanishi, bunda tuman, shahar va viloyat kesimida ishlab chiqarish va mehnat resurslarini oqilona
joylashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, tarkibiy oʻzgartirish va diversifikatsilashni amalga oshirish;
iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, hudud iqtisodiyoti va ijtimoiy sohasini kompleks rivojlantirishning asosiy dasturlarini, shu jumladan, xizmatlar sohasini rivojlantirish kabi maqsadli dasturlarni kafolatlangan moliyaviy manbaalarini aniqlagan holda
tuman, shahar va viloyatning mahalliy budjeti parametrlari bilan uzviy tarzda ishlab chiqish va soʻzsiz amalga oshirishni taʼminlash;
kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish va erkinliklarining kafolatlarini taʼminlash, qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, yangi korxonalar, shu jumladan, kichik biznes va xususiy
tadbirkorlik sohasida korxonalarni tashkil etish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, yangi ish oʻrinlarini yaratish va aholining turli qatlamlari bandligi masalalarini hal etish orqali mahalliy budjetning daromad bazasini kengaytirish, respublika va
mahalliy budjetga tushumlar hajmini oshirish hisobiga mahalliy budjet subvensiyasi hajmini bosqichma-bosqich qisqartirish va bartaraf etish;
inson manfaatlarini taʼminlash, ayniqsa aholining qishloq joylarda hayot darajasini va sifatini oshirish, yanada farovon hayot kechirishi uchun pensiya va nafaqalar, real daromadlarini barqaror oshirish manbaalarini yaratish, zamonaviy bank va moliya
infratuzilmasini yaratish hisobiga naqd pul toʻlovlarini oʻz vaqtida amalga oshirishni yangi mexanizmi va tizimini joriy qilish;
hududni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish va ishlab chiqarish sohalari dasturlarini hamda viloyat budjeti loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishni nazorat qiladi;
viloyat budjeti ijrosini taʼminlash borasida barcha iqtisodiy masalalar faoliyatini muvofiqlashtiradi;
iqtisodiy oʻsishning yuqori surʼatlarini taʼminlash maqsadida iqtisodiyotda tarkibiy oʻzgarishlarni amalga oshirishga, amalga oshirilayotgan bozor islohotlarini chuqurlashtirishga, innovatsion rivojlanish mexanizmini izchil joriy etishga yoʻnaltirilgan aniq
chora-tadbirlarni amalga oshirish, bandlikni, aholi daromadlari oʻsishini va hayoti darajasi oshishini taʼminlash choralarini koʻradi;
ishlab chiqarish kuchlarini maqbul joylashtirish va yangi ish oʻrinlari tashkil etish hisobiga band boʻlmagan aholini, ayniqsa yoshlarni ishga joylashtirishni taʼminlash boʻyicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish, aholining turmush darajasi va sifatini
oshirish choralarini koʻradi;
qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, ularning moddiy va kredit resurslaridan foydalanishini kengaytirish, xususiy mulkning manfaatlarini, tadbirkorlik subyektlarining qonuniy huquqlari va kafolatlarini himoya qilish
chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
iqtisodiyotda va ijtimoiy sohada islohotlarning strategik vazifalariga va ustuvor yoʻnalishlariga muvofiq ilmiy va texnologik salohiyatni yanada rivojlantirishga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarning, amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar va texnologik
ishlanmalarning darajasi, sifati va samaradorligini oshirish, ularning natijalaridan amalda keng foydalanish choralarini koʻradi;
isteʼmol tovarlari, aholini isteʼmol tovarlari va pulli xizmatlar bilan taʼminlash boʻyicha marketing tadqiqotlari yuzasidan bozorlar, yarmarka va koʻrgazmalar faoliyatini muvofiqlashtiradi;
chakana va ulgurji savdoni, pulli xizmatlar koʻrsatish sohasini tashkil etish tizimini takomillashtirish, savdoni tashkil etish va xizmatlar koʻrsatishining yangi shakllari va usullarini keng joriy etish, tadbirkorlikni rivojlantirish, shuningdek savdo va xizmatlar
koʻrsatishning normativ-huquqiy bazasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Toshkent viloyati hokimligi tarmoq majmualari oʻrtasidagi xoʻjalik-shartnomaviy va kredit-moliyaviy munosabatlarni muvofiqlashtiradi. Viloyatning kredit va valyuta resurslarini ishlatish huquqiga ega boʻlgan organlar tomonidan ularni sarf etilishi ustidan
nazoratni amalga oshiradi;
savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat koʻrsatish tarmoqlarini rivojlantirish, bozorni xalq isteʼmoli mollari bilan toʻldirish, xizmat koʻrsatishni yaxshilash kabi masalalar bilan shugʻullanadi;
viloyat hududida joylashgan dehqon va buyum bozorlarining ishini takomillashtirish, rivojlantirish yuzasidan tashkiliy-uslubiy tadbirlarni amalga oshiradi. Majmua tasarrufidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish
yuzasidan takliflar kiritadi;
majmua tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning kadrlarini tanlash, joy-joyiga qoʻyish, tayinlash va vazifasidan ozod etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni bajarishda respublika hamda markaziy tuzilmalar rahbariyati bilan hamkorlik qiladi;
majmuaga qarashli rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi. Zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarini tashkil etadi;
viloyat hokimi qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolaydi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida viloyat hokimligi nomidan vakillik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Barcha tumanlarda moliya-iqtisodiyot va kambagʻalchilikni qisqartirish siyosatini yuritadi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyatdagi barcha tashkilotlarda moliya-iqtisodiyot va kambagʻalchilikni qisqartirish faoliyatini boshqaradi.
Toshkent viloyati hokimligi moliya  iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va topshiriqlarining
bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Majmua tarkibidagi bosh boshqarma, boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
Majmuaga qarashli rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi. Zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarini tashkil etadi;
hokimning qabul qiladigan qaror, farmoyish va hujjatlarini loyihalarini ekspertizadan oʻtkazish va sifatli tayyorlashda Toshkent viloyati iqtisodiyot va hududlarni kompleks rivojlantirish bosh boshqarmasi va axborot-tahlil guruhi bilan hamkorlik olib boradi;
viloyat hokimi qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolaydi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi;
Moliya-iqtisodiyot va kamba joriy etishni yanada takomillashtirish boʻyicha tegishli chora-tadbirlar dasturi loyihasini ishlab chiqish va tasdiqlash. Oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida viloyat hokimligi nomidan vakillik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Ohangaron, Bekobod tumanlari, Ohangaron, Olmaliq, Bekobod, Nurafshon shaharlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Iqtisodiy taraqqiyot va kambagʻallikni qisqartirish viloyat boshqarmasi, Viloyat moliya bosh boshqarmasi, Budjetdan tashqari pensiya jamgʻarmasi viloyat boshqarmasi, viloyat Gʻaznachilik boshqarmasi, viloyat davlat moliyaviy nazorati boshqarmasi,
Toshkent viloyati hokimligi moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Kotibiyat mudiri bilan birgalikda kotibiyatning yarim yillik va yillik ish rejalarini tuzishni tashkil etadi, ularning bajarilishini taʼminlaydi.
sohaga oid tegishli takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining Moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar
boʻyicha har-xil komissiyalar majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Zangiota, Toshkent, Chinoz, Yangiyoʻl tumanlari va Yangiyoʻl shahar
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat statistika boshqarmasi, Viloyat “Toshvilbozorsavdo” aksiyadorlik jamiyatlari uyushmasi, “Oʻzagrosugʻurta” sugʻurta kompaniyasi viloyat direksiyasi, “Kafolat” sugʻurta kompaniyasi viloyat filiali.
Toshkent viloyati hokimligi Tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish, eksportga koʻmaklashish va qoʻllab-quvvatlash guruhi rahbari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Guruhga bevosita rahbarlik qiladi, Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari va guruh (mutaxassislarning)ning ishlarini tashkil qiladi hamda guruhga yuklangan vazifalar va
funksiyalarning bajarilishi yuzasidan shaxsan javob beradi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining guruhga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
kiritilgan takliflar va hujjatlar loyihalarini koʻrib chiqishda davlat prinsiplariga qatʼiy rioya qilinishini taʼminlaydi, ularning ekspert jihatidan ishlab chiqilishini tashkil qiladi va tayyorlangan hujjatlar loyihalariga viza qoʻyadi. Tegishli hujjatlar qabul
qilingandan keyin ularning bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni taʼminlaydi;
tasdiqlangan tuzilmaga va shtatlar roʻyxatiga muvofiq lavozimga tavsiya etilayotgan nomzodlar, mutaxassislarning kasbiy darajasini va ish malakasini oshirish, ularni ragʻbatlantirish va ularga jazo choralari koʻrish boʻyicha puxta takliflarni ishlab chiqadi va
rahbariyatga kiritadi;
Guruh oʻrtasida vazifalar taqsimotini, shuningdek guruhning yillik va yarim yillik ish rejalari loyihasini ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqqa kiritadi, mutaxassislarning ish rejalarini tasdiqlaydi.
hokim yoki Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari oʻtkazadigan yigʻilishlarda, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlarida va komissiyalar majlislarida, shuningdek
kotibiyatning ish yuritish sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha oʻtkaziladigan boshqa yigʻilishlarda qatnashadi;
ish yuritishni belgilangan tartibda olib borishni taʼminlaydi;
Guruhga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab
chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarida ishtirok etadi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Guruh faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimligining tarkibiy tarmoqlari tomonidan Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va
sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Chirchiq shahar, Boʻstonliq, Oʻrtachirchiq, Yuqorichirchiq, Parkent, Qibray tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat Davlat soliq boshqarmasi, viloyat bandlik bosh boshqarmasi, viloyat markaziy bank bosh boshqarmasi, viloyat tijorat banklari, savdo-sanoat palatasi viloyat boshqarmasi,
Toshkent viloyati hokimligi Tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish, eksportga koʻmaklashish va qoʻllab-quvvatlash guruhi bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimining moliya-iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari va Guruh rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
biznes yuritish, shu jumladan biznesni roʻyxatdan oʻtkazish, yer uchastkalari berish, koʻchmas mulkka boʻlgan huquqlarni davlat roʻyxatidan oʻtkazish, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish, tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish va shu
kabilar boʻyicha  xalqaro tashkilotlarning tadqiqotlari doirasida baholanadigan tadbirkorlik faoliyati sohasidagi qonun hujjatlari normalari va talablarining amalda joriy etilishi monitoringini olib boradi va chuqur tahlil qiladi;
tadbirkorlik subyektlariga davlat xizmatlari koʻrsatuvchi yagona markazlarning va davlat xizmatlari koʻrsatuvchi vakolatli organlarning faoliyatini, shuningdek davlat organlari bilan tadbirkorlik subyektlari oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarning bevosita
aloqasiz shakllarini joriy etishning holatini tahlil qiladi;
ishbilarmonlik muhiti indikatorlarini baholash va tadbirkorlik subyektlari oʻrtasida oʻtkazilgan soʻrovlar natijalari asosida tadbirkorlik va ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish yuzasidan koʻrilayotgan chora-tadbirlarning natijadorligi toʻgʻrisidagi tahliliy
materiallarni tayyorlaydi;
hududda ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga, shuningdek tadbirkorlik subyektlarining huquqiy kafolatlarini mustahkamlashga hamda kichik va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirishni ragʻbatlantirishga yoʻnaltirilgan normativ-huquqiy
hujjatlarni takomillashtirishga doir takliflarni ishlab chiqadi;
tadbirkorlikni rivojlantirishdagi eng muhim muammolar boʻyicha seminarlar va davra suhbatlarini muntazam oʻtkazish, shuningdek tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash yuzasidan koʻrilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi toʻgʻrisidagi materiallarni
ommaviy axborot vositalarida eʼlon qilish yoʻli bilan tadbirkorlik subyektlari orasida axborot va tushintirish ishlarini tashkil etadi;
Guruh faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Guruh raxbariga axborot beradi;
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, murojaat, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Guruh raxbariga axborot beradi;
Guruh tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini va Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Guruhning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren shahar, Oqqoʻrgʻon , Quyichirchiq, Piskent, Boʻka tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
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Davlat soliq qoʻmitasi huzuridagi kadastr agenligining Toshkent viloyati boshqarmasi, viloyatidagi Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining Tadbirkorlar murojaatlarini koʻrib chiqish qabulxonasi, mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish
boqsharmasi, Viloyat isteʼmolchilarni xuquqini ximoya qilish federatsiyasi ijro apparati,
Viloyat hokimining qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha birinchi oʻrinbosari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari,
Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Qishloq xoʻjaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, fermerlik harakatini rivojlantirish ishlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini tarkibiy oʻzgartirishni taʼminlaydi;
dehqonchilik va agrotexnologiyalarning ilgʻor usullarini joriy etish chora-tadbirlarini koʻrish, qishloq xoʻjaligi tovar ishlab chiqaruvchilariga bozor tamoyillari va mexanizmlari asosida xizmat koʻrsatuvchi tarmoqlar, boʻgʻinlar va tuzilmalarning faoliyatini
muvofiqlashtiradi;
suv resurslaridan oqilona foydalanish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish va suv isteʼmolining bozor tamoyillari va mexanizmlarini joriy etish, suv xoʻjaligi obyektlaridan foydalanish ishlarining va sugʻoriladigan yerlarning
meliorativ holatini yaxshilash tadbirlarining bajarilishini muvofiqlashtiradi;
qishloq xoʻjaligini, suv xoʻjaligini va oʻrmon xoʻjaligini rivojlantirish hududiy dasturlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etish, ushbu sohalarga tashqi va mahalliy investitsiyalarni jalb etish chora-tadbirlarini koʻradi;
chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikning ozuqa bazasini mustahkamlash, naslchilik ishlarini rivojlantirish, hayvonlarni sunʼiy urugʻlantirish xizmatlarini kengaytirish, zooveterinariya xizmati koʻrsatish tarmogʻini rivojlantirish ishlarini tashkil etadi;
ipakchilikning ozuqa bazasini kengaytirish va mustahkamlash, yuqori mahsuldor tut ipak qurtini yetishtirish, tirik pilla yetishtirishni koʻpaytiradi;
tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularning saqlanishi taʼminlash chora-tadbirlarini amalga oshirish, tabiatni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligini oshiradi;
qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini tayyorlash, saqlash, dastlabki qayta ishlash korxonalarini tashkil etish va mahsulotlarni eksport qilish, shuningdek qishloqda ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasi obyektlarini rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
mulkchilik shaklidan qatʼiy nazar barcha qishloq va suv xoʻjaligi korxonalariga, birlashma va korxonalarning moddiy-texnika bazasi mustahkamlanishiga, qishloq va suv xoʻjaligi korxonalari rivojlanishini taʼminlash ishlariga rahbarlik qiladi.
qishloq va suv xoʻjaligi infratuzilmasini rivojlantirishga oid takliflarni koʻrib chiqadi va nazorat qiladi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Ijro.gov.uz.” ijro intizomi tashkilotlararo yagona elektoron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishni taʼminlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” 2021-yil 31-maydagi PQ–5132-son qarorida belgilangan
ustuvor vazifalarning oʻz vaqtida va sifatli bajarilishini taʼminlash
Viloyat xududlarida mavjud va yangidan tashkil etiladigan klasterlarni faoliyatini tizimli yoʻlga qoʻyish, ular tomonidan amalga oshiriladigan loyihalarni muvofiqlashtirib borish hamda vujudga kelgan muamolarni vakolat doirasida xal qilish choralarini
koʻradi.
agrosanoat komleksi sohasiga oid boshqarma va tashkilotlar faoliyatiga umumiy rahbarlik qiladi;
qishloq xoʻjaligi hamda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahsulot yetishtirish samaradorligini oshirish, bu borada toʻplangan ilgʻor tajribalarni oʻrganish, xorijiy mamlakatlar bilan aloqalar oʻrnatish;
agrosanoat kompleksi tizimidagi boshqarma va tashkilotlarning tartib va mehnat intizomiga rioya qilishini taʼminlash;
majmua tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning kadrlarini tanlash, joy-joyiga qoʻyish, tayinlash va vazifasidan ozod etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni bajarishda respublika hamda markaziy tuzilmalar rahbariyati bilan hamkorlik qilish
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Barcha tumanlarda qishloq va suv xoʻjaligi siyosatini yuritadi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyatdagi barcha tashkilotlarda qishloq va suv xoʻjaligi masalalari faoliyatini boshqaradi.
Toshkent viloyati hokimligi Qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va topshiriqlarining
bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Majmua tarkibidagi bosh boshqarma, boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
Majmuaga qarashli rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi. Zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarini tashkil etadi;
hokimning qabul qiladigan qaror, farmoyish va hujjatlarini loyihalarini ekspertizadan oʻtkazish va sifatli tayyorlashda Toshkent viloyati iqtisodiyot va hududlarni kompleks rivojlantirish bosh boshqarmasi va axborot-tahlil guruhi bilan hamkorlik olib boradi;
viloyat hokimi qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolaydi.
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi.
Qishloq xoʻjaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish boʻyicha tegishli chora-tadbirlar dasturi loyihasini ishlab chiqish va tasdiqlash. Oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida viloyat hokimligi
nomidan vakillik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Bekobod, Boʻka va Piskent tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat Qishloq xoʻjaligi boshqarmasi va viloyat “Agroinspeksiya” boshqarmasi.
Toshkent viloyati hokimligi qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikning ozuqa bazasini mustahkamlash, naslchilik ishlarini rivojlantirish, hayvonlarni sunʼiy urugʻlantirish xizmatlarini kengaytirish, zooveterinariya xizmati koʻrsatish tarmogʻini rivojlantirish ishlarini tashkil etadi;
ipakchilikning ozuqa bazasini kengaytirish va mustahkamlash, yuqori mahsuldor tut ipak qurtini yetishtirish, tirik pilla yetishtirishni koʻpaytiradi;
tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularning saqlanishi taʼminlash chora-tadbirlarini amalga oshirish, tabiatni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligini oshiradi;
qishloq xoʻjaligi mahsulotlarini tayyorlash, saqlash, dastlabki qayta ishlash korxonalarini tashkil etish va mahsulotlarni eksport qilish, shuningdek qishloqda ishlab chiqarish va bozor infratuzilmasi obyektlarini rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Qishloq xoʻjaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, fermerlik harakatini rivojlantirish ishlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini tarkibiy oʻzgartirishni taʼminlaydi;
oʻrmon xoʻjaligini rivojlantirish hududiy dasturlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etish, ushbu sohalarga tashqi va mahalliy investitsiyalarni jalb etish chora-tadbirlarini koʻradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Oʻrtachirchiq, Oxangaron, Boʻstonliq va Yangiyoʻl tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi;
Xududiy “Chorvanasl” markazi,
“Toshkent Agro-Pilla” masʼuliyati cheklangan jamiyati;
“Pillachilik va qorakoʻlchilik”ni rivojlantirish boshqarmasi,
“Toshkent baliqsanoat” masʼuliyati cheklangan jamiyati,
 Viloyat Oʻrmon xoʻjaliklari boshqarmasi.
Toshkent viloyati hokimligi Qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
suv resurslaridan oqilona foydalanish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish, suvdan foydalanish va suv isteʼmolining bozor tamoyillari va mexanizmlarini joriy etish, suv xoʻjaligi obyektlaridan foydalanish ishlarining va sugʻoriladigan yerlarning
meliorativ holatini yaxshilash tadbirlarining bajarilishini muvofiqlashtiradi;
qishloq xoʻjaligini, va suv xoʻjaligini rivojlantirish hududiy dasturlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etish, ushbu sohalarga tashqi va mahalliy investitsiyalarni jalb etish chora-tadbirlarini koʻradi;
dehqonchilik va agrotexnologiyalarning ilgʻor usullarini joriy etish chora-tadbirlarini koʻrish, qishloq xoʻjaligi tovar ishlab chiqaruvchilariga bozor tamoyillari va mexanizmlari asosida xizmat koʻrsatuvchi tarmoqlar, boʻgʻinlar va tuzilmalarning faoliyatini
muvofiqlashtiradi;
qishloq xoʻjaligi hamda oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarishni rivojlantirish, mahsulot yetishtirish samaradorligini oshirish, bu borada toʻplangan ilgʻor tajribalarni oʻrganish, xorijiy mamlakatlar bilan aloqalar oʻrnatish;
agrosanoat kompleksi tizimidagi boshqarma va tashkilotlarning tartib va mehnat intizomiga rioya qilishini taʼminlash;
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Parkent, Quyichirchiq, Zangiota va Toshkent tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
“Chirchiq-Ohangaron” ITXB va unga qarashli tizim tashkilotlari,
Oʻzbekiston fermer, dehqon xoʻjaliklari va tomorqa yer egalari viloyat Kengashi,
Oʻsimliklar karantini davlat inspeksiyasi;
Urugʻchilikni rivojlantirish markazi DUK,
“Oʻzgidromet” markazi viloyat boshqarmasi
Toshkent viloyati hokimligi Qishloq va suv xoʻjaligi masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur
majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Qishloq xoʻjaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, fermerlik harakatini rivojlantirish ishlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish, qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishini tarkibiy oʻzgartirishni taʼminlaydi
mulkchilik shaklidan qatʼiy nazar barcha qishloq va suv xoʻjaligi korxonalariga, birlashma va korxonalarning moddiy-texnika bazasi mustahkamlanishiga, qishloq va suv xoʻjaligi korxonalari rivojlanishini taʼminlash ishlariga rahbarlik qiladi.
qishloq va suv xoʻjaligi infratuzilmasini rivojlantirishga oid takliflarni koʻrib chiqadi va nazorat qiladi;
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Oqqoʻrgʻon, Qibray, Yuqorichirchiq va Chinoz tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
“Gʻalla-Altek” aksiyadorlik jamiyati, “Oxangarondon” AJ, “Toshkentdonmahsulotlari” AJ;
“Toshkent Agroservis MTP” MCHJ; “Agrolizing” aksiyadorlik jamiyati viloyat filiali.
Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Aholining ehtiyoj va talablarini oʻrganish asosida shaharlar infratuzilmasi, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalarini rivojlantirish boʻyicha qisqa va uzoq muddatli dasturlar ishlab chiqish va ularni amalga oshirilishini taʼminlash sohasida:
shaharlarda istiqomat qilayotgan aholini joylashgan joyi, aholining ehtiyojlari va talablarini oʻrganish asosida “Namunaviy mahalla”larni rekonstruksiya qilish va zamonaviy yangi dahalarni barpo etish bosh rejalarini ishlab chiqishda ishtirok etish;
- shahar va tumanlardagi ijtimoiy soha obyektlarini taʼmirlash va rekonstruksiya qilish hamda zamonaviy koʻrinishdagi yangilarini qurish boʻyicha ishlab chiqiladigan Investitsiya dasturlarini shakllantirishda takliflar kiritish va ishtirok etish;
Shahar va tumanlarlarni iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirishning istiqbol muammolarini hal etish choralarini koʻrish.
Shahar va tumanlarlarda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlarini yaxshilash, zamonaviy tejamkor texnologiyalar bilan jihozlash tadbirlarini amalga oshirish sohasida:
- shahar va tumanlarning muhandislik va yoʻl-transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
- shaharlarda, shaharsozlik faoliyati sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, shahar va tumanlarning muhandislik infrastrukturalarini ishlab chiqishga rahbarlik qilish;
- shahar va tumanlarda kommunal tizimlarda olib borilayotgan qurilishlar faoliyatini toʻgʻri tashkil etish va pudrat ishlari dasturlarini amalga oshirishda pudrat va loyiha ishlarini bajarilishi yuzasidan nazoratni taʼminlash;
Shaharlar va tumanlardagi obodonlashtirish, kommunal xizmat koʻrsatish tashkilotlari, boshqaruv servis kompaniyalari, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlarining faoliyatini muvofiqlashtirish hamda nazorat qilish sohasida.
- koʻp qavatli uy-joylarga koʻrsatilayotgan kommunal xizmatlar darajasi va sifatini oshirish, boshqaruv servis kompaniyalarini tashkil etish;
- uy-joy fondi, kommunal va yoqilgʻi-energetika xoʻjaligini rivojlantirish, ulardan foydalanish tarmoqlararo va idoralararo boshqaruvi masalalari bilan shugʻullanish va energetika majmuasini muvofiqlashtirish;
- shahar va tumanlardagi isteʼmolchilarni uzluksiz elektr va issiqlik energiyalari, tabiiy va suyultirilgan gaz bilan taʼminlash, shuningdek, toza ichimlik suvi bilan taʼminlash va sanitariya jihatidan tozalash tizimini yaxshilash, kanalizatsiya tarmoqlaridan
foydalanishning yaxshilangan yagona tizimining amalga oshirilishini muvofiqlashtirish va uning bajarilishi nazoratini olib borish;
- shahar va tumanlardagi aholi punktlarini obodonlashtirish, atrof muhitni koʻrkamlashtirish va koʻkalamzorlashtirish bilan bogʻliq masalalarni hal etish bilan shugʻullanadi;
- koʻrsatilayotgan uy-joy kommunal xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
Kotibiyat tizimidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi, kotibiyat tizimidagi tashkilot va idoralarning rahbarlarini lavozimga tayinlash va ozod etish boʻyicha viloyat hokimi, yuqori tashkilotlar
rahbariyati bilan hamkorlik qilish.
Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va Toshkent viloyati hokimining kotibiyat faoliyatiga oid qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolaydi.
Hokimning qabul qiladigan qaror, farmoyish va hujjatlarini loyihalarini ekspertizadan oʻtkazish va sifatli tayyorlashda axborot-tahlil guruhi bilan hamkorlikni olib boradi.
Tasarrufidagi kotibiyat va tegishli tashkilot hamda muassasalarda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 12-yanvardagi 12-sonli “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi hamda 1999-yil 29-martdagi 140-sonli
“Oʻzbekiston Respublikasi hokimiyat va boshqaruv organlarida ish yuritish va nazoratni tashkil etish boʻyicha meʼyoriy hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarorlarining talablari asosida ish tashkil etilishi va ijro intizomini mustahkamlash.
Oʻz yoʻnalishiga taalluqli muammoli masalalarni hal etish hamda sohalarini rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda hokimga taqdim etib borish.
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi.
Oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida viloyat hokimligi nomidan vakillik qiladi
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Qibray tumani va Chirchiq shahrida infratuzilmani rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha amalga oshiriladigan ishlarni muvofiqlashtiradi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:



e-qaror.gov.uz 11.04.2022

6

Viloyat Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish boshqarmasi;
“Toshkent hududiy elektr tarmoqlari korxonasi” aksiyadorlik jamiyati;
“Hududgaz Toshkent” gaz taʼminoti filiali;
“Toshkent suv taʼminot” masuliyati cheklangan jamiyat;
Viloyat “Issiqlik manbai” ishlab chiqarish boshqarmasi;
“Koʻmir taʼminot” masuliyati cheklangan jamiyat viloyat filiali;
Koʻp qavatli uy-joy fondi sohasini nazorat qilish inspeksiyasi;
Viloyat ichimlik suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi;
“Toza hudud” davlat unitar korxonasi;
Toshkent viloyati Obodonlashtirish bosh boshqarmasi;
“Suv taʼminoti va oqova suv obyektlari qurilishi
boʻyicha injiniring kompaniyasi” DUK Toshkent hududiy boshqarmasi;
“Koʻp xonadonli uylarni va issiqlik taʼminoti obyektlarini qurish boʻyicha injiniring kompaniyasi” DUK Toshkent viloyati filiali.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Viloyat hududlaridagi aholi xonadonlari, ijtimoiy soha obyektlari va tadbirkorlik subyektlarida tabiiy va suyultirilgan gazdan foydalanishda xavfsizlik qoidalari va talablariga rioya etilishini oʻrganish va baxtsiz hodisalarning oldini olishga doir takliflarni
ishlab chiqish boʻyicha viloyat komissiyasi (asos:viloyat hokimining 2021-yil 6-maydagi 164-f-famoyishi)
Toshkent viloyati hokimligi shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Kotibiyatning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi, kotibiyat vakolatiga kiradigan vazifalarni hal etish chora-tadbirlarini belgilaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarishda Kotibiyat xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab
chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va
turli komissiyalar majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik tarmoqlarini zamonaviy andozalarga koʻtarish maqsadida, shahar va tuman hokimliklari va boshqa organlarining ish faoliyatini
yaxshilash boʻyicha takliflar kiritadi. Kotibiyatga kelgan hujjatlarni qaror va farmoyishlarda koʻrsatilgan muddatlarda koʻrib chiqilishini taʼminlaydi hamda ularning bajarilishini nazorat qiladi.
Bosh mutaxassis kerakli topshiriqlar beradi va ularning bajarilishini nazoratga oladi, viloyat faollar yigʻilishlarining ish rejasi loyihasini tayyorlashga va oʻtkazilishida amaliy yordam koʻrsatadi. Viloyat hokimining qaror va farmoyishlarining kotibiyat
masalalari boʻyicha tayyorlashda shaxsan boshchilik qiladi.
Oʻz vakolati doirasiga kiradigan masalalar boʻyicha viloyat hokimligi rahbariyatiga kotibiyatning faoliyati hamda shahar va tuman hokimliklarining qurilish boʻyicha oʻrinbosarlari olib borayotgan ishlari toʻgʻrisida maʼlumot beradi.
Kotibiyatga tegishli tashkilot rahbarlarini tanlash, lavozimga tavsiya etish va zarur boʻlganda almashtirish masalalarini hamda ularni ragʻbatlantirishni koʻrib chiqadi va viloyat hokimining oʻrinbosariga takliflar tayyorlaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasining qurilish guruhi rahbarlari va mutaxassislari bilan hamkorlikda ish olib boradi.
Kotibiyat majmuasiga kiradigan tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish bilan birgalikda, ularning faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechishda ishtirok etadi, viloyat hokimiga, viloyat hokimining oʻrinbosariga takliflar tayyorlaydi.
Kotibiyat tizimidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi;
zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarida ishtirok etadi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini
taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren shahar, Bekobod shahar, Olmaliq shahar, Bekobod tumani, Boʻka tumani, Boʻstonliq tumani, Toshkent tumani, Zangiota tumani, Piskent tumani, Ohangaron tumanilaridagi infratuzilmani rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik
masalalari boʻyicha ishlarni muvofiqlashtiradi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish boshqarmasi;
“Toshkent hududiy elektr tarmoqlari” aksiyadorlik jamiyati;
Viloyat “Issiqlik manbai” ishlab chiqarish boshqarmasi;
Koʻp qavatli uy-joy fondi sohasini nazorat qilish inspeksiyasi;
Toshkent viloyati Obodonlashtirish bosh boshqarmasi;
“Koʻp xonadonli uylarni va issiqlik taʼminoti obyektlarini qurish boʻyicha injiniring kompaniyasi” DUK Toshkent viloyati filiali.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Toshkent viloyati hokimligi shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Kotibiyat bosh mutaxassici:
Kotibiyat mudiri bilan birgalikda kotibiyatning yarim yillik va yillik ish rejalarini tuzishni tashkil etadilar, ularning bajarilishini taʼminlaydilar;
Viloyat hokimligida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va farmoyishlari, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari hamda viloyat hokimi qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarini bajarilishining nazorat etilishini taʼminlaydilar,
Kotibiyat mudirini viloyat, shahar va tuman hokimliklaridagi, bosh boshqarmalar, boshqarmalarda ijro intizomi toʻgʻrisida tegishli masalalar yuzasidan xabardor etib boradilar;
Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshirigʻiga binoan Kotibiyat mudiri yoʻqligida bosh mutaxassis vaqtincha uning vazifasini bajaradi;
Kotibiyat mutaxassisi ushbu Nizomda koʻrsatilgan vakolatlar doirasida Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi
Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi
ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishiga javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga
biriktirilgan masalalar boʻyicha komissiyalar majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
koʻrsatilayotgan uy-joy-kommunal xizmatlar darajasi va sifatini oshirishga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
Faollar yigʻilishlari materiallarini tayyorlash va uni maromida oʻtishini taʼminlaydi.
Yigʻilish bayoni qarorlarida belgilangan topshiriqlarni bajarilishini nazorat qiladi.
Kotibiyatning kommunal xoʻjaligi masalalari boʻyicha dasturlarini, yillik, oylik rejalarini tayyorlanishida masʼul.
Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kotibiyat mudiriga takliflar va axborot beradi, kotibiyatga tegishli boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasi va viloyat hokimining qaror farmoyishlarini bajarilishini joylarga chiqib
oʻrganadi.
Viloyatda chop etiladigan roʻznomalardagi materiallar bilan doimiy tanishib boradi va zarur boʻlganda chop etilgan materiallar yuzasidan takliflar kiritadi.
Majmuaga tegishli tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimida ishtirok etib kotibiyat mudiriga takliflar tayyorlaydi:
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini haqida
tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
Toshkent viloyati hokimining shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Kotibiyat mudiri yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Kotibiyatga boshchilik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Ohangaron shahar, Nurafshon shahar, Yangiyoʻl shahar, Parkent tumani, Quyichirchiq tumani, Okqurgʻon tumani, Oʻrta Chirchiq tumani, Chinoz tumani, Yuqori Chirchiq tumani, Yangiyoʻl tumanlaridagi infratuzilmani rivojlantirish, obodonlashtirish va
kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha ishlarni muvofiqlashtiradi
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
“Hududgaz Toshkent” gaz taʼminoti filiali;
“Toshkent suv taʼminot” masuliyati cheklangan jamiyat;
“Toshkent koʻmir taʼminot” masuliyati cheklangan jamiyat;
Viloyat ichimlik suvdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi;
“Toza hudud” davlat unitar korxonasi;
“Suv taʼminoti va oqova suv obyektlari qurilishi boʻyicha injiniring kompaniyasi” DUK Toshkent hududiy boshqarmasi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
yoʻq
Viloyat hokimining qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xoʻjalik, ekologiya va koʻkalamzorlashtirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va
topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Toshkent viloyatining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari faoliyatini boshqaradi.
Majmua tarkibidagi bosh boshqarma, boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
kapital qurilishni tashkil etish va pudrat ishlari dasturlarini amalga oshiradi;
pudrat tashkilotlarini mutanosib rivojlantirish va ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
qurilish industriyasini va qurilish materiallari sanoatini rivjlantirish choralarini koʻradi;
muhandislik va yoʻl-transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
transport xizmati koʻrsatishni yaxshilash boʻyicha choralar koʻradi;
kapital qurilishda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, qurilish subyektlari oʻrtasida bozor munosabatlarini joriy etish, pudrat, loyiha ishlari va qurilish materiallari bozorini shakllantirish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Toshkent viloyatida standartlashtirish, metrologiya, sertifikatlashtirish sohasida yagona davlat siyosati oʻtkazilishini tashkil etish, xalqaro standartlarni qoʻllash, shu jumladan sifatni boshqarish tizimi boʻyicha mahsulotlarning sifati va raqobatbardoshliligini
oshirish choralarini koʻradi;
Viloyatning meʼmoriy koʻrinish va qurilish sohasidagi yagona siyosatini amalga oshirilishini taʼminlaydi.
Toshkent viloyatining maʼmuriy qurilishi va qayta qurilishi bosh rejasini, Toshkent viloyati rivojining dasturi, uning muhandislik infrastrukturalarini ishlab chiqishga rahbarlik qiladi.
Qurilish mahsulotlari va qurilish sifatini nazorat qiluvchi davlat va idoraviy organlarning ishini muvofiqlashtiradi.
Toshkent viloyati qurilishi va meʼmorchilikning sifat darajasiga boʻlgan zamonaviy talablarga amal qilinishi, kapital tushumlarning samarasini koʻtarish bilan birga investitsiya jarayoni muddatlarini qisqartirish nazoratini taʼminlaydi.
Kapital qurilish va binokorlik materiallarini ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati bilan bogʻliq tadbirlarni amalga oshirishni nazorat qilib boradi.
Kapital qurilishni moddiy-texnika taʼminoti va ularni mablagʻ bilan taʼminlash masalalarini hal qiladi.
Davlat organlarida, iqtisodiy tarmoqlari va sohalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish hamda axborot xavfsizligini taʼminlash, shuningdek pochta va telekommunikatsiyalarni rivojlantirish, axborot faoliyati, arxiv ishi, intellektual mulk
obyektlariga huquqlarni huquqiy muhofaza va himoya qilish samaradorligini oshirish choralarini koʻradi;
Kapital qurilish inshootlarini moliyaviy taʼminoti uchun ajratiladigan pul mablagʻlari xarajatini nazorat qilish ishlarini muvofiqlashtiradi.
Qabul hayʼatlarining ishi, tarkibi masalalarini koʻrib chiqib, alohida inshootlar boʻyicha hayʼat ishida qatnashadi.
Qurilish kompleksida pudrat, loyiha ishlariga boʻlgan davlat buyurtmasini tender asosida joylashtirishni, shuningdek uning bajarilishi yuzasidan nazoratni taʼminlaydi.
majmua tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning kadrlarini tanlash, joy-joyiga qoʻyish, tayinlash va vazifasidan ozod etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni bajarishda respublika hamda markaziy tuzilmalar rahbariyati bilan hamkorlik qilish;
Toshkent viloyati hokimi qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolaydi.
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi.
Oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida viloyat hokimligi nomidan vakillik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
 
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- Viloyat hokimligi kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati;
- Viloyat qurilish bosh boshqarmasi;
- Viloyat yer tuzish va koʻchmas mulk kadastri davlat korxonasi;
- "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi;
- Viloyat davlat arxitektura-qurilish nazorati inspeksiyasi;
- Qurilishda tanlov savdolari va narxlarni shakllantirish viloyat hududiy konsalting markazi;
- Oʻzbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi viloyat boshqarmasi;
- “Oʻzbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasi “Toshkenttelekom” mintaqaviy filiali;
- “Qishloq qurilish invest” MCHJ ixtisoslashtirilgan shoʻba injiring kompaniyasi viloyat filiali;
- “Oʻzneftgaz inspeksiya” davlat inspeksiyasining viloyat boʻlimi;
- “Sanoatkontexnazorat” viloyat boʻlimi;
- “Energonazorat” viloyat boʻlimi;
- “Oʻzneftmahsulot” aksiyadorlik jamiyati “Paxta” neftmahsulotlari bazasi unitar korxonasi;
- “Oʻzneftmahsulot” aksiyadorlik kompaniyasi “Kuchluk” neftmahsulotlari bazasi unitar korxonasi;
- Viloyat avtomobil yoʻllari hududiy bosh boshqarmasi;
- Viloyat davlat ekspertiza boshqarmasi;
- Viloyat “Avtomotoxavaskorlar” jamiyati;
-  “Toshviltrans” xududiy uyushmasi;
-  “Toshkent ikkilamchi qora metall” MCHJ tashkiloti;
- Toshkent mintaqaviy temir yoʻl uzeli;
- Viloyat maxsus ekpluatatsiya-montaj boʻlinmasi;
- Oʻzbekiston transport agentligi viloyat boshqarmasi;
- “Avtomagistral” ixtisoslashtirilgan avtomobil yoʻllarini qurish taʼmirlash birlashmasi unitar korxonasi;
- Oʻzbekiston aloqa va axborotlashtirish qoʻmitasi Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi;
- Viloyat “Kompyuterlashtirish markazi” DUK;
- Viloyat iqtisodiyot va hududlarni kompleks rivojlantirish bosh boshqarmasi;
- Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi;
- Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi;
- Oʻzbekiston Respublikasi Avtomobil yoʻllari davlat qoʻmitasi;
- Oʻzbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi;
- “Oʻzbekiston havo yoʻllari” Milliy kompaniyasi;
- “Oʻzbekiston temir yoʻllari” aksiyadorlik jamiyati;
- Qurilish va loyihalash tashkilotlari.
Toshkent viloyati hokimligi qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xoʻjalik, ekologiya va koʻkalamzorlashtirish masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari



e-qaror.gov.uz 11.04.2022

8

Kotibiyat oʻz faoliyatini Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosarining rahbarligida amalga oshiradi.
Kotibiyat oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarishda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli xizmatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, shaharlar va
tumanlar hokimliklari, shuningdek davlatning boshqa organlari hamda boshqa tashkilotlar bilan oʻzaro hamkorlik qiladi.
II. Kotibiyatning asosiy vazifalari va funksiyalari:
1. Toshkent viloyati hokimligi kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati, amaldagi qonun, qaror va farmoyishlarga asoslangan holda, qurilish islohotlarini chuqurlashtirish, hamda:
- viloyat hokimligining “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi, viloyat arxitektura va qurilish bosh boshqarmasi, ihtisoslashgan qurilish-montaj va loyihalash tashkilotlari, kommunal xizmat koʻrsatuvchi, kommunikatsiya (transport, aloqa)
korxonalarining faoliyatini muvofiqlashtirishni amalga oshiradi va viloyat hokimi, Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga boʻysunadi.
2. Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari kotibiyatining asosiy vazifalari:
Quyidagilar Toshkent viloyati hokimligi kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyatining vazifalari hisoblanadi:
oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va
amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va viloyat hokimining kapital qurilish,  va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari
tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilishini taʼminlaydi;
- kapital qurilishda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish dasturini amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar belgilash;
- kapital qurilishda pudrat ishlari, qurilish obyektlarini, ishlab chiqarish quvvatlarini foydalanishga topshirilishida, alohida ahamiyatga ega boʻlgan obyektlar (kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar, infratuzilmasi obyektlari va hokazo) ishga tushirilishini
taʼminlash maqsadida joyiga chiqib amaliy yordam koʻrsatish va maʼlumotnomalar tayyorlash;
- qurilishda maxsus qurilish montaj ishlarini bajarish uchun yordamchi pudrat tashkilotlari bilan shartnomalar tuzilishida va ixtisoslashtirilgan qurilish tashkilotlariga kelishilgan ish hajmlari uchun material-texnika resurslari ajratishda nazorat oʻrnatish;
- shahar va tuman hokimliklariga ijro uchun yuborilgan viloyat hokimining qarorlari, farmoyishlari hamda topshiriqlarini bajarilishini nazorat qilish;
- viloyat hududida joylashgan kam quvvatli norentabel qurilish tashkilotlarini belgilangan tartibda tugatish va qayta tashkil etish boʻyicha viloyat komissiyasiga takliflar kiritish;
- qurilish jamoa tashkilotlarini mulk shaklini oʻzgartirish, nodavlat xususiy tashkilotlariga oʻtkazish boʻyicha qurilish tashkilotlariga amaliy yordam berish;
- viloyatda ishlab chiqarilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalarini sifatini yaxshilash va haridorligini oshirish, hamda chet el investitsiyalarini jalb etish va qoʻshma korxonalar (SP) tuzishda shahar va tuman hududlarida joylashgan qurilish
korxonalari va pudrat tashkilotlariga amaliy yordam koʻrsatish;
- viloyat aholisini tabiiy gaz, elektr taʼminoti, ichimlik suvi, axborot-texnologiyalari bilan taʼminlash yuzasidan tasdiqlangan mintaqaviy dastur asosida qurilish ishlarini olib borish;
- viloyatning shahar, tuman hokimliklariga va korxonalariga qurilish ishlari boʻyicha amaliy yordam koʻrsatish;
- viloyat aholisini avtotransport xizmatiga boʻlgan ehtiyojini toʻlaroq qondirish maqsadida (yoʻnalishlarni tenderdan oʻtkazish avtotransportlarni texnik sozligini amalga oshirish, harakat xavfsizligini va ekologik muhitni yaxshilash) boʻyicha kerakli takliflarga
amaliy yordam berish;
- Kotibiyat vakolatiga qarashli masalalar boʻyicha zarur boʻlganda viloyat hokimligining boshqarmalari, birlashmalari, konsernlari, qurilish trestlari, assotsiatsiyalari, tashkilotlari, korxonalari, quyi mahalliy davlat organlari rahbarlari va masʼul xodimlarni
taklif etadi va ularni eshitadi;
- Kotibiyat mutaxassislari shahar va tuman hokimliklarida qurilish masalalari boʻyicha oʻtkazilayotgan yigʻilishlarda ishtirok etadi, oʻz vakolati doirasida jismoniy va yuridik shaxslarni qabul qilish, joylarda ularning murojaat, shikoyat, ariza va takliflarini oʻz
vaqtida koʻrib chiqib hal qilishlarini taʼminlaydi.
7. Kotibiyat oʻziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli hizmatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining apparati,
Kotibiyatga oid topshiriqlari boʻyicha tegishli tahliliy, maʼlumotnoma, statistik materiallar va takliflarni umumlashtiradi va tayyorlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga koʻrib chiqish uchun kiritiladigan, shuningdek xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va
viloyat hokimi tomonidan qabul qilinadigan tegishli normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari,
Toshkent viloyati hokimining qarorlari va farmoyishlari bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini taʼminlash boʻyicha tegishli tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab chiqadi;
muammoli masalalarni hal etish hamda, shuningdek Kotibiyatga tegishli sohalarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi hamda viloyat hokimiga va bevosita Toshkent viloyati
hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga taqdim etadi;
davlat dasturlari amalga oshirilishi, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari bajarilishi boʻyicha tegishli tizimlangan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi va yuritadi;
Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari ishtirokida oʻtkaziladigan yigʻilishlar oʻtkazilishini taʼminlaydi va masʼullarni jalb etgan holda ishlarni muvofiqlashtiradi;
Toshkent viloyati hokimligi kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha Kotibiyati ish rejasini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi;
davlat sirlari boʻlgan maʼlumotlar yoki qonun bilan muhofaza qilinadigan boshqa axborotlarning himoya qilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
hokimlikning tegishli faoliyati toʻgʻrisida jamoatchilikni belgilangan tartibda xabardor qilishni tashkil etadi;
Kotibiyatda ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Kotibiyat qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.
zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarida ishtirok etadi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
III. Kotibiyatning huquq va majburiyatlari.
8. Kotibiyat oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:
hokimlikda koʻrib chiqiladigan masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun Kotibiyatga qonun hujjatlarida belgilangan zarur boʻlgan materiallar va maʼlumotlarni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, tuman va shahar
hokimliklaridan, boshqa tashkilotlardan, viloyat hokimligining tegishli tarkibiy boʻlinmalaridan belgilangan tartibda soʻrab olish;
zarurat boʻlganda, Kotibiyatda koʻrib chiqiladigan masalalarni ishlab chiqish, axborot va taxliliy materiallarni, shuningdek xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalarini tayyorlash uchun davlat va xoʻjalik boshqaruvi
organlarining hududiy boʻlinmalari, tuman va shahar hokimliklari rahbarlari va xodimlarini, viloyat hokimligining tegishli majmualari, boshqarma va guruhlaridan xodimlarini rahbariyat bilan kelishilgan holda taklif etish, jalb etish va ushbu maqsadlar uchun
vaqtinchalik ekspert guruhlari tashkil etish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, tuman va shahar hokimliklaridan, boshqa tashkilotlardan, ular tomonidan kiritilgan xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari va qarorlari loyihalarini
puxta qayta ishlashni belgilangan tartibda talab qilish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, tuman hokimliklari, boshqa tashkilotlarga tezkorlik bilan hal etishni talab qiladigan hamda Kotibiyatga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan bogʻliq boʻlgan masalalar boʻyicha
belgilangan tartibda topshiriqlar berish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, tuman va shahar hokimliklari, boshqa tashkilotlarning normativ-huquqiy va boshqa hujjatlarning, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va uning doimiy komissiyalari hujjatlari, viloyat
hokimining hujjatlari va topshiriqlarining bajarilishi yuzasidan ishlarni belgilangan tartibda oʻrganish.
9. Kotibiyatning majburiyatlari:
oʻziga yuklangan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari hamda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hujjatlari va topshiriqlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, shuningdek Oʻzbekiston
Respublikasi Oliy Majlisi palatalari hamda Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi, Toshkent viloyati hokimining hujjatlari va topshiriqlariga muvofiq Kotibiyatga tegishli takliflar va hujjatlar loyihalari har tomonlama va oʻz vaqtida tayyorlanishiga;
sohalarda iqtisodiy islohotlar amalga oshirilishining tizimli monitoringi olib borilishi, viloyat hokimining koʻrib chiqishi va qaror qabul qilishini talab etuvchi muammoli masalalarning kelib chiqish sabablari oʻz vaqtida aniqlanishi va takliflar tayyorlanishiga;
davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan Toshkent viloyati hokimligiga, yaʼni Kotibiyatga yuklatilgan vazifalar yuzasidan kiritiladigan takliflar va hujjatlar sifatli va oʻz vaqtida ishlab chiqilishining tashkil etilishi, qonuniyligini koʻrib chiqib,
asoslangan xulosalar tayyorlanishiga;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashiga koʻrib chiqish uchun kiritiladigan hujjatlar va
takliflar loyihalarini ishlab chiqish, shuningdek kiritilgan loyihalar va qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlariga;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-apreldagi “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari samarali va natijali ijro etilishi, shuningdek ijro intizomi mustahkamlanishi uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti
maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va uning komplekslari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hamda barcha darajalardagi hokimliklar rahbarlarining shaxsiy javobgarligi toʻgʻrisida”gi PQ-2881-son va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining “Ijro intizomini mustahkamlash toʻgʻrisida” 1999-yil 12-yanvardagi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomi taʼminlanishiga;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarining, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarining Kotibiyatga bevosita tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan bajarilishi holatining oʻz vaqtida oʻrganilishi uchun javob beradi.
IV. Kotibiyatning tuzilmasi
10. Toshkent viloyati hokimligi kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha kotibiyatining tuzilmasi kotibiyat mudiri, 1 nafar Shoʻba mudiri, 1 nafar bosh mutaxassis va 1 nafar yetakchi mutaxassis bor.
Kotibiyat xodimlari oliy maʼlumotli, yuqori malakali, davlat va mahalliy boshqaruv organlarida ishlagan, tajribali mutaxassislar orasidan tanlanadi.
Kotibiyatning tuzilmasi va xodimlarining cheklangan soni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 28-noyabrdagi “Mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining investitsiyalarni keng jalb qilish va innovatsiyalarni joriy etish borasidagi faoliyatini
takomillashtirish toʻgʻrisida”gi PQ-3407-son qarori bilan belgilanadi.
11. Kotibiyatning faoliyati viloyat hokimi tomonidan tasdiqlanadigan tegishli Nizom, Kotibiyatning funksional vazifalari toʻgʻrisidagi Nizomiga muvofiq tashkil etiladi.
12. Kotibiyat oʻz faoliyatida Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish, va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga boʻysunadi.
13. Kotibiyat mudiri Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari taqdimnomasi boʻyicha Toshkent viloyati hokimining qarori bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
14. Kotibiyatning boshqa xodimlari Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari taqdimnomasi boʻyicha Toshkent viloyati hokimining farmoyishi bilan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod etiladi.
15. Kotibiyat nizomi va funksional vazifalari Toshkent viloyati hokimining qarori bilan tasdiqlanadi.
V. Kotibiyat faoliyatini tashkil etish
16. Kotibiyat ishlari Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining
qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri va uning oʻrinbosarlari topshiriqlariga,
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq, shuningdek hokimlik ish rejalari asosida tashkil etiladi.
17. Kotibiyat oʻz faoliyatini yarim yillik va yillik ish rejalari asosida olib boradi.
18. Kotibiyatda har haftada yigʻilishlar oʻtkazilib, berilgan topshiriqlar, rejalarning bajarilishi nazorat etilib, yangi haftaga moʻljallangan ishlar va topshiriqlar belgilab olinadi.
19. Kotibiyatda ish yuritilishi, hujjatlarning oʻtishi Kotibiyat mutaxassislari tomonidan olib boriladi hamda shu haqida muntazam ravishda Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga maʼlumot berib
boriladi.
Asosoiy vazifalari:
Kotibiyatning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi, kotibiyat vakolatiga kiradigan vazifalarni hal etish chora-tadbirlarini belgilaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi xujjatlarining, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarishda Kotibiyat xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohada islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va
amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari
tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
Hududda qurilish islohotlarini chuqurlashtirish, transport va aloqa tarmoqlarini zamonaviy andozalarga koʻtarish maqsadida, shahar va tuman hokimliklari va boshqa organlarining ish faoliyatini yaxshilash boʻyicha takliflar kiritadi. Kotibiyatga kelgan
hujjatlarni qaror va farmoyishlarda koʻrsatilgan muddatlarda koʻrib chiqilishini taʼminlaydi hamda ularning bajarilishini nazorat qiladi.
Bosh mutaxassis va yetakchi mutaxassislarga kerakli aniq topshiriqlar beradi va ularning bajarilishini nazoratga oladi, viloyat faollar yigʻilishlarining ish rejasi loyihasini tayyorlashga va oʻtkazilishida amaliy yordam koʻrsatadi. Viloyat hokimining qaror va
farmoyishlarining kotibiyat masalalari boʻyicha tayyorlashda shaxsan boshchilik qiladi.
Oʻz vakolati doirasiga kiradigan masalalar boʻyicha viloyat hokimligi rahbariyatiga kotibiyatning faoliyati hamda shahar va tuman hokimliklarining qurilish boʻyicha oʻrinbosarlari olib borayotgan ishlari toʻgʻrisida maʼlumot beradi.
Kotibiyatga tegishli tashkilot rahbarlarini tanlash, lavozimga tavsiya etish va zarur boʻlganda almashtirish masalalarini hamda ularni ragʻbatlantirishni koʻrib chiqadi va viloyat hokimining oʻrinbosariga takliflar tayyorlaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasining qurilish guruhi rahbarlari va mutaxassislari bilan hamkorlikda ish olib boradi.
Qurilish va kommunikatsiya majmuasiga kiradigan tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish bilan birgalikda quyidagi tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechishda ishtirok etadi, viloyat hokimiga, viloyat hokimining
oʻrinbosariga takliflar tayyorlaydi.
Kotibiyat tizimidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi;
zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarida ishtirok etadi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Viloyat hududida yer maydonlarini ajratish masalalariga qaratilgan xujjatlar bilan ishlash hamda bu borada tashkil etilgan “Toshkent viloyatida jismoniy va yuridik shaxslarga yer qonunchiligi, shaharsozlik normalari va qoidalari asosida yer uchastkalarini
tanlash amaliyotini oʻrganish viloyat komissiyasi”ning masʼul kotibi vazifasini bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
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1. Angren shahri
2. Olmaliq shahri
3. Ohangaron shahar
4. Nurafshon shahar
5. Ohangaron tumani
6. Oʻrta Chirchiq tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- Viloyat qurilish bosh boshqarmasi;
- Viloyat yer tuzish va koʻchmas mulk kadastri davlat korxonasi;
- "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi;
- Viloyat davlat arxitektura-qurilish nazorati inspeksiyasi;
- Qurilishda tanlov savdolari va narxlarni shakllantirish viloyat hududiy konsalting markazi;
- Oʻzbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi viloyat boshqarmasi;
- “Oʻzbektelekom” aksiyadorlik kompaniyasi “Toshkenttelekom” mintaqaviy filiali;
- “Qishloq qurilish invest” MCHJ ixtisoslashtirilgan shoʻba injiring kompaniyasi viloyat filiali;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
 
Toshkent viloyati hokimligi qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xoʻjalik, ekologiya va koʻkalamzorlashtirish masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutahassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
22. Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan xujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish, va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha
komissiyalar majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
kapital qurilishni tashkil etish va pudrat ishlari dasturlarini amalga oshirish;
pudrat tashkilotlarini mutanosib rivojlantirish va ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshirish;
qurilish industriyasini va qurilish materiallari sanoatini rivjlantirish.
Faollar yigʻilishlari materiallarini tayyorlash va uni maromida oʻtishini taʼminlaydi.
Yigʻilish bayoni qarorlarida belgilangan topshiriqlarni bajarilishini nazorat qiladi.
“Viloyat yoʻlovchi transportlarining ishlarini boshqarish”, viloyat hokimligi huzuridagi “Yoʻllarda harakatlanish xavfsizligini taʼminlash” va “Shaharsozlik Qonunchiligiga rioya etilishini nazorat qilish” viloyat komissiyalari ishini muvofiqlashtiradi.
Kotibiyatning oylik va haftalik ish rejalari asosida ish yuritadi.
Viloyatda chop etiladigan roʻznomalardagi materiallar bilan doimiy tanishib boradi va zarur boʻlganda chop etilgan materiallar yuzasidan takliflar kiritadi.
Majmuaga tegishli tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimida ishtirok etib kotibiyat mudiriga takliflar tayyorlaydi:
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
23. Kotibiyat mudiri yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Kotibiyatga boshchilik qiladi.
24. Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
1. Chirchiq shahri
2 .Boʻstonliq tumani
3. Qibray tumani
4. Parkent tumani
5. Yuqori Chirchiq tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- “Oʻzneftgaz inspeksiya” davlat inspeksiyasining viloyat boʻlimi;
- “Sanoatkontexnazorat” viloyat boʻlimi;
- “Energonazorat” viloyat boʻlimi;
- “Oʻzneftmahsulot” aksiyadorlik jamiyati “Paxta” neftmahsulotlari bazasi unitar korxonasi;
- “Oʻzneftmahsulot” aksiyadorlik kompaniyasi “Kuchluk” neftmahsulotlari bazasi unitar korxonasi;
- Viloyat avtomobil yoʻllari hududiy bosh boshqarmasi;
- Viloyat davlat ekspertiza boshqarmasi;
- Viloyat “Avtomotoxavaskorlar” jamiyati;
-  “Toshviltrans” xududiy uyushmasi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
 
Toshkent viloyati hokimligi qurilish, kommunikatsiyalar, kommunal xoʻjalik, ekologiya va koʻkalamzorlashtirish masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutahassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Yetakchi mutaxassis
26. Yetakchi mutaxassis Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan xujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha hamda har
xil komissiyalar majlislariga materiallar tayyoralaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
muhandislik va yoʻl-transport infratuzilmasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
transport xizmati koʻrsatishni yaxshilash;
Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kotibiyat mudiriga takliflar va axborot beradi, kotibiyatga tegishli boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasi va viloyat hokimining qaror farmoyishlarini bajarilishini joylarga chiqib
oʻrganadi.
Faollar yigʻilishiga tegishli taxliliy maʼlumotlar tayyorlaydi.
Viloyatda chop etiladigan roʻznomalardagi materiallar bilan doimiy tanishib boradi va zarur boʻlganda chop etilgan materiallar yuzasidan takliflar kiritadi.
jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan, ariza, shikoyat va takliflarni koʻrib chiqadi, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot beradi.
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlani ijrosini taʼminlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi, ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
27. Kotibiyat bosh mutaxassisi yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassis vazifasini bajaradi.
28. Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
1. Bekobod shahri
2. Bekobod tumani
3. Boʻka tumani
4. Quyi Chirchiq tumani
5. Oqqoʻrgʻon tumani
6. Piskent tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
-  “Toshkent ikkilamchi qora metall” MCHJ tashkiloti;
- Toshkent mintaqaviy temir yoʻl uzeli;
- Viloyat maxsus ekpluatatsiya-montaj boʻlinmasi;
- Oʻzbekiston transport agentligi viloyat boshqarmasi;
- “Avtomagistral” ixtisoslashtirilgan avtomobil yoʻllarini qurish taʼmirlash birlashmasi unitar korxonasi;
- Oʻzbekiston aloqa va axborotlashtirish qoʻmitasi Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi;
- Viloyat “Kompyuterlashtirish markazi” DUK;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
 
Viloyat hokimligi Yer uchastkalari olib qoʻyilishi va kompensatsiya berish ishlarini muvofiqlashtirish Shoʻbasi mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
22. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  “Jismoniy va yuridik shaxslarning mulk huquqlari kafolatlarini taʼminlash hamda yer uchastkalarini olib qoʻyish va kompensatsiya berish tartibini takomillashtirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar
toʻgʻrisida”gi 2019-yil 16-noyabrdagi 911-sonli qaroriga asosan ishlarni tashkil etadi. 
23. Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda zarur tarzda
kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan xujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va viloyat hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha tegishli komissiyalar
majlislariga zarur materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi;
tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idora va viloyat hokimligining tarkibiy boʻlinmalari bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini haqida tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
tuman va shahar hokimliklari tomonidan Toshkent viloyati hokimining kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini haqida tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
Kotibiyatga kelayotgan va chiqib ketayotgan hujjatlar hisobotini yuritadi;
Kotibiyatda viloyat hokimligining xatlari, qaror, farmoyish blankalarini yuritilishini taʼminlaydi;
Ish yuritishdan tugallangan hujjatlarni qabul qilish, hisobga olish va saqlashni amalga oshiradi hamda hujjatlarni rasmiy tartibda Toshkent viloyati hokimligi arxiv boʻlimiga topshiradi;
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
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1. Yangiyoʻl shahri
2. Toshkent tumani
3. Zangiota tumani
4. Chinoz tumani
5. Yangiyoʻl tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- Viloyat iqtisodiyot va hududlarni kompleks rivojlantirish bosh boshqarmasi;
- Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi;
- Oʻzbekiston Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi;
- Oʻzbekiston Respublikasi Avtomobil yoʻllari davlat qoʻmitasi;
- Oʻzbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi;
- “Oʻzbekiston havo yoʻllari” Milliy kompaniyasi;
- “Oʻzbekiston temir yoʻllari” aksiyadorlik jamiyati;
- Qurilish va loyihalash tashkilotlari.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
 
Viloyat hokimining oʻrinbosari – Investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshligʻi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va
topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Toshkent viloyatining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari faoliyatini boshqaradi.
Majmua tarkibidagi bosh boshqarma, boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlarida hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan hujjatlarda belgilanadigan iqtisodiy, ijtimoiy va tadbirkorlik sohasining, yagona davlat investitsiya siyosatini shakllantirish
va amalga oshirishning eng muhim ustuvor vazifalariga muvofiq viloyatda investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari hamda turizmni rivojlantirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish.
Respublika miqyosida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan maqsadli dasturlarni ijrosini taʼminlash;
Investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha tegishli vazirlik, idoralar, qoʻmitalar, tijorat banklarining hududiy tuzilmalari ish faoliyatini muvofiqlashtirish;
viloyatga chet el investitsiyalarini jalb qilish, hududdagi investitsiya muhitini yanada takomillashtirish, chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar rivojlanishini qoʻllab-quvvatlash ishlarini muvofiqlashtirish;
chet el investitsiyalarini jalb qilish va viloyatda investitsiya faoliyatini kengaytirish uchun yanada qulay sharoitlarni yaratish sohasida normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish;
tarmoq va hududiy boshqaruv organlari uzviy hamkorligini yoʻlga qoʻyish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini, shu jumladan, bazaviy tarmoqlarini uzviy rivojlanishi, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, tarkibiy oʻzgartirish va diversifikatsilashni amalga
oshirish, investitsiyalarni, shu jumladan toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalarni moliyaviy mablagʻ hamda zamonaviy texnologiyalar shaklida jalb qilish, korxonalar oʻrtasida kooperatsiya aloqalarini kengaytirish;
hududiy investitsiya dasturlari amalga oshirilishini, respublika iqtisodiyotini rivojlantirishning oʻrtacha va uzoq muddatli dasturlariga kiritilgan yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishga koʻmaklashish;
xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish va korxonalarning ustav kapitallaridagi davlat ulushi va aktivlarini xususiy investorlarga,
shu jumladan, xorijiy investorlarga sotish hisobiga viloyat iqtisodiyotida xususiy mulkning darajasi va rolini oshirish;
xususiylashtirilib boʻsh turgan obyektlar va foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlarini xatlovdan oʻtkazishda ishtirok etish va zaruratga qarab xatlov oʻtkazish tashabbusi bilan chiqish;
xususiylashtirilib boʻsh turgan, samarasiz foydalanilayotgan obyektlar va ishlab chiqarish maydonlari negizida tadbirkorlikni rivojlantirish sohasidagi jarayonlarni tahlil qilish va ularni rivojlantirish boʻyicha hokimga takliflar kiritish;
ishlab chiqarilgan mahsulotlarni, hududiy sanoat mahsulotlarini eksport qilish dasturlarini ishlab chiqish, dunyodagi narx konyukturasini oʻrganib tahlil qilib borish va yangi turdagi mahsulotlarni oʻzlashtirish hamda ularni yangi bozorlarda eksport qilishini
taʼminlash boʻyicha komplekschora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirishga koʻmaklashish;
viloyatning yillik Investitsiya dasturlarini, shu jumladan chet el investitsiyalari ishtirokidagi loyihalar boʻyicha shakllantirishda qatnashish, kelishish va monitoringini amalga oshirish, chet el investitsiyalari, kreditlar va moliyaviy-texnik koʻmaklashish
vositalarini jalb qilish uchun investitsiyaviy takliflar yagona bazasini yuritish;
viloyatning chet davlatlar, xalqaro iqtisodiy va moliyaviy institutlar, xorijiy banklar, fondlar, agentliklar, kompaniyalar va xalqaro huquqning boshqa subyektlari bilan oʻzaro manfaatli asosda investitsiyaviy hamkorligi yoʻnalishlarini rivojlantirish va
diversifikatsiya qilish boʻyicha takliflar ishlab chiqish;
investitsiya loyihalari bajarilishining borishi ustidan tizimli monitoring olib borish, chet el kapitali ishtirokidagi korxonalar faoliyatining, shuningdek investor tomonidan investitsiya majburiyatlari bajarilishining tahlilini oʻtkazish, chet el investitsiyalari
ishtirokidagi investitsiya loyihalarini oʻz vaqtida va samarali amalga oshirishga toʻsqinlik qiluvchi omillarni aniqlash va ularni hal etish yuzasidan tezkor choralar qabul qilish asosida viloyat iqtisodiyotiga jalb etilayotgan chet el investitsiyalaridan foydalanish
samaradorligini oshirish;
iqtisodiyotda va ijtimoiy sohada ilmiy va texnologik salohiyatni, innovatsion texnologiyalarni yanada rivojlantirishga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarning, amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar va texnologik ishlanmalarning darajasi, sifati va samaradorligini
oshirish, ularning natijalaridan amalda keng foydalanishni tashkil etish;
iqtisodiyotning energiya va resurs sarfi hajmini qisqartirish, energiya tejaydigan texnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish boʻyicha chora-tadbirlarni ishlab chiqadi;
Tuman va shaharlarning iqtisoslashuvidan kelib chiqqan holda xorijiy ilgʻor tajribalarni jalb qilinishini muvofiqlashtiradi,xorij davlatlarida tadbirkorlik subyektlari ishtirokida viloyatning investitsion salohiyati bilan tanishtiradi, biznes-forumlar oʻtkazadi;
Investitsion loyihalarning manzilli dasturini shakllantirish, investitsiya dasturini ishlab chiqish hamda bajarilishini tashkil etadi hamda ijrosi boʻyicha muntazam monitoring olib boradi;
Investitsion loyihalarning texnik iqtisodiy asoslari (TEO), “yoʻl xarita”lari ishlab chiqlishini tashkil etadi, tijorat banklari tomonidan tarmoq jadvali asosida kreditlarni rasmiylashtirilishi ustidan monitoring oʻrnatadi;
Viloyatdagi barcha oliy oʻquv yurtlarida, ilmiy tadqiqot institutlarida, fanlar akademiyalaridainnovatsion gʻoyalar va texnologiyalar ishlab chiqilishini muvofiqlashtiradi hamda ishlab chiqarishga jalb etilishini,texno parklar yaratilishini tashkil etadi;
Investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha tegishli boshqarma, tijorat banklarining hududiy tuzilmalari ish faoliyatini muvofiqlashtirish;
ishlab chiqarilgan mahsulotlarni, hududiy sanoat mahsulotlarini eksport qilish dasturlarini ishlab chiqish, dunyodagi narx konyukturasini oʻrganib tahlil qilib borish va yangi turdagi mahsulotlarni oʻzlashtirish hamda ularni yangi bozorlarda eksport qilishini
taʼminlash boʻyicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hududiy boʻlinmalarining, shaharlar va tumanlar hokimlarining, boshqa tashkilotlarning, birinchi navbatda, eksport tuzilmasida yuqori qoʻshilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ulushini yanada koʻpaytirish hisobiga
eksport salohiyatini oshirish boʻyicha mintaqaviy dasturlarni amalga oshirishga doir faoliyatini muvofiqlashtirish;
Xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish, ularning muammolarni bartaraf etish choralarini koʻradi. Shu bilan birgalikda davlat obyektlarini xususiylashtirishda yuklatilgan majburiyatning bajarilishini tahlil qiladi;
Viloyatning koʻp yillik konsepsiyasini ishlab chiqilishini tashkil etadi hamda bajarilishi yuzasidan muntazam monitoring oʻrnatadi;
Kompleks tizimidagi masʼullar tomonidan amalga oshirilgan ishlar, keyingi kunda amalga oshiriladigan vazifalarni muhokama qiladi hamda kotibiyat xodimlari, tegishli boshqarma va korxonalar rahbarlariga vazifalar berib boradi;
Kompleks tizimidagi boshqarma va tashkilotlarning tartib va mehnat intizomiga rioya qilishini nazorat qiladi;
Kotibiyat mudiri, bosh va yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodlarni tavsiya etadi;
Boshqarma va tashkilot raxbarlarini tanlash va ularning tayinlanishi boʻyicha taklif kiritadi.
Tadbirkorlikni rivojlantirishdagi eng muhim muammolar boʻyicha seminarlar va davra suhbatlarini muntazam oʻtkazish, shuningdek tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash yuzasidan koʻrilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi toʻgʻrisidagi materiallarni
ommaviy axborot vositalarida eʼlon qilish yoʻli bilan tadbirkorlik subyektlari orasida axborot va tushuntirish ishlarini tashkil etishga koʻmaklashish;
Tasarrufidagi kotibiyat va tegishli tashkilot hamda muassasalarda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 12-yanvardagi 12-sonli “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi hamda 1999-yil 29-martdagi 140-sonli
“Oʻzbekiston Respublikasi hokimiyat va boshqaruv organlarida ish yuritish va nazoratni tashkil etish boʻyicha meʼyoriy hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi qarorlarining talablari asosida ish tashkil etish va ijro intizomini mustahkamlash;
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqish;
Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vazifalarni ham bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Ohangaron, Piskent tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi, Viloyat davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasi, Viloyat innovatsion rivojlantirish boshqarmasi, Viloyat monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi, “Angren”, “Boʻstonliq-farm”, “Parkent-farm” MIZ,
“Kichik sanoat zonalari faoliyatini muvofiqlashtirish boʻyicha Yagona direksiyasi” DM, Texnik jihatdan tartibga solish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi, “Uztest” DM, “Tinchlik” KSZ direksiyasi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Eksport va investitsiyalarni rivojlantirish masalalari boʻyicha hududiy komissiyaci raisi
Tashqi savdo, investitsiyalar, mahalliy sanoatni rivojlantirish va texnik jihatdan tartibga solish masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi raisi
Toshkent viloyati maxsus iqtisodiy zonalari Maʼmuriy kengashi raisi oʻrinbosari
Toshkent viloyati hokimligi investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Kotibiyatning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi, kotibiyat vakolatiga kiradigan vazifalarni hal etish chora-tadbirlarini belgilaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarishda Kotibiyat xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohada islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va
amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari
tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
Hududda qurilish islohotlarini chuqurlashtirish, transport va aloqa tarmoqlarini zamonaviy andozalarga koʻtarish maqsadida, shahar va tuman hokimliklari va boshqa organlarining ish faoliyatini yaxshilash boʻyicha takliflar kiritadi. Kotibiyatga kelgan
hujjatlarni qaror va farmoyishlarda koʻrsatilgan muddatlarda koʻrib chiqilishini taʼminlaydi hamda ularning bajarilishini nazorat qiladi.
Bosh mutaxassis va yetakchi mutaxassislarga kerakli aniq topshiriqlar beradi va ularning bajarilishini nazoratga oladi, viloyat faollar yigʻilishlarining ish rejasi loyihasini tayyorlashga va oʻtkazilishida amaliy yordam koʻrsatadi. Viloyat hokimining qaror va
farmoyishlarining kotibiyat masalalari boʻyicha tayyorlashda shaxsan boshchilik qiladi.
Oʻz vakolati doirasiga kiradigan masalalar boʻyicha viloyat hokimligi rahbariyatiga kotibiyatning faoliyati hamda shahar va tuman hokimliklarining qurilish boʻyicha oʻrinbosarlari olib borayotgan ishlari toʻgʻrisida maʼlumot beradi.
Kotibiyatga tegishli tashkilot rahbarlarini tanlash, lavozimga tavsiya etish va zarur boʻlganda almashtirish masalalarini hamda ularni ragʻbatlantirishni koʻrib chiqadi va viloyat hokimining oʻrinbosariga takliflar tayyorlaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasining qurilish guruhi rahbarlari va mutaxassislari bilan hamkorlikda ish olib boradi.
Investitsiyalar va tashqi savdo masalalari majmuasiga kiradigan tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish bilan birgalikda quyidagi tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechishda ishtirok etadi, viloyat hokimiga, viloyat
hokimining oʻrinbosariga takliflar tayyorlaydi.
Kotibiyat tizimidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi;
zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarida ishtirok etadi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Chirchiq shahar, Qibray tumani, Yuqorichirchiq tumani, Oʻrtachirchiq tumani, Nurafshon shahri, Zangiota tumani, Toshkent tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi, Viloyat monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi, Viloyat innovatsion rivojlantirish boshqarmasi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Eksport va investitsiyalarni rivojlantirish masalalari boʻyicha hududiy komissiyaci kotibi
Toshkent viloyati hokimligi investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha komissiyalar
majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
Faollar yigʻilishlari materiallarini tayyorlash va uni maromida oʻtishini taʼminlaydi.
Yigʻilish bayoni qarorlarida belgilangan topshiriqlarni bajarilishini nazorat qiladi.
Kotibiyatning oylik va haftalik ish rejalari asosida ish yuritadi.
Viloyatda chop etiladigan roʻznomalardagi materiallar bilan doimiy tanishib boradi va zarur boʻlganda chop etilgan materiallar yuzasidan takliflar kiritadi.
Majmuaga tegishli tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimida ishtirok etib kotibiyat mudiriga takliflar tayyorlaydi:
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Mazkur tashkilotlarning ishini chuqur oʻrganib, zaruratga qarab oldiga qoʻyilgan masalalarning hal qilinishida joylarga borib amaliy yordam koʻrsatadi.
Berkitilgan tashkilotlar boʻyicha topshiriqlarning nazoratga olinishini va oʻz vaqtida nazoratdan chiqarilishini taʼminlaydi.
Sohaga taalluqli maqsadli dasturlarning ijrosini tashkil etadi.
Kotibiyatda yuqori tashkilotlar hamda hokim oʻrinbosari va kotibiyat nazoratidagi xatlarni oʻz vaqtida bajarilishini taʼminlash boʻyicha ish olib boradi va bajarilishi taʼminlanmagan hujjatlar boʻyicha belgilangan tartibda takliflar kiritadi.
Tegishli komissiyalar ishini tashkil etadi va qabul qilingan qarorlar ijrosini nazorat qiladi.
Oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha materiallarni va hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi, materiallarning oʻz vaqtida tayyorlanishi, sifatli ishlab chiqilishi hamda topshiriqlarning bajarilishi ustidan nazoratning taʼminlanishi uchun shaxsan javob beradi.
Tegishli davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari, boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan materiallarni oʻrganadi, axborotlarni umumlashtiradi, zarur tahliliy materiallarni tayyorlaydi.
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
2Kotibiyat mudiri yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Kotibiyatga boshchilik qiladi.
2Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yangiyoʻl shahar, Yangiyoʻl tumani, Chinoz tumani, Quyichirchiq tumani, Oqqoʻrgʻon tumani, Boʻka tumani, Bekobod tumani, Bekobod shahar
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi (toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalarni jalb qilish va davlat, hamda hududiy dasturlari ijrosi), Viloyat davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasi, “Kichik sanoat zonalari faoliyatini muvofiqlashtirish boʻyicha
Yagona direksiyasi” DM
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
yoʻq
Toshkent viloyati hokimligi investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Yetakchi mutaxassis Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha hamda har xil
komissiyalar majlislariga materiallar tayyoralaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
Amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kotibiyat mudiriga takliflar va axborot beradi, kotibiyatga tegishli boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, Vazirlar Mahkamasi va viloyat hokimining qaror farmoyishlarini bajarilishini joylarga chiqib
oʻrganadi.
Faollar yigʻilishiga tegishli taxliliy maʼlumotlar tayyorlaydi.
Viloyatda chop etiladigan roʻznomalardagi materiallar bilan doimiy tanishib boradi va zarur boʻlganda chop etilgan materiallar yuzasidan takliflar kiritadi.
jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan, ariza, shikoyat va takliflarni koʻrib chiqadi, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot beradi.
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlani ijrosini taʼminlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi, ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimining investitsiyalar va tashqi savdo masalalari boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Viloyat hududidagi maxsus sanoat zonalarini rivojlantirish masalalari, iqtisodiyot sohasidagi tashkilotlar va boshqa oʻziga berkitilgan muassasalar ishlari bilan shugʻullanadi. Mazkur tashkilotlarning ishini chuqur oʻrganib, zaruratga qarab oldiga qoʻyilgan
masalalarning hal qilinishida joylarga borib amaliy yordam koʻrsatadi.
Iqtisodiyotda islohotlarning strategik vazifalariga va ustuvor yoʻnalishlariga muvofiq ilmiy va texnologik salohiyatni yanada rivojlantirishga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarning, amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar va texnologik ishlanmalarning darajasi,
sifati va samaradorligini oshirish, ularning natijalaridan amalda keng foydalanish ishlari bilan shugʻullanadi.
Sohaga taaluqli maqsadli dasturlarning ijrosini tashkil etadi.
Kotibiyatda yuqori tashkilotlar hamda hokim oʻrinbosari va kotibiyat nazoratidagi xatlarni oʻz vaqtida bajarilishini taʼminlash boʻyicha ish olib boradi va bajarilishi taʼminlanmagan hujjatlar boʻyicha belgilangan tartibda takliflar kiritadi.
Tegishli komissiyalar ishini tashkil etadi va qabul qilingan qarorlar ijrosini nazorat qiladi.
Oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha materiallarni va hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi, materiallarning oʻz vaqtida tayyorlanishi, sifatli ishlab chiqilishi hamda topshiriqlarning bajarilishi ustidan nazoratning taʼminlanishi uchun shaxsan javob beradi.
Tegishli davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari, boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan materiallarni oʻrganadi, oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha axborotlarni umumlashtiradi, zarur tahliliy materiallarni tayyorlaydi.
Kotibiyat bosh mutaxassisi yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassis vazifasini bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren shahar, Ohangron tumani, Olmaliq shahar, Ohangaron shahar, Piskent tumani, Boʻstonliq tumani, Parkent tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi (eksport va import), “Angren”, “Boʻstonliq-farm”, “Parkent-farm” MIZ
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Tashqi savdo, investitsiyalar, mahalliy sanoatni rivojlantirish va texnik jihatdan tartibga solish masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi kotibi
Viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimining turizm, sport, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari oʻz faoliyatida Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, Oʻzbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati
toʻgʻrisida”gi va boshqa qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va
farmoyishlariga, boshqa qonun hujjatlariga, Xalq deputatlari viloyat Kengashining va viloyat hokimining hujjatlariga amal qiladi.
Quyidagilar oʻrinbosarning asosiy vazifalari hisoblanadi:
- hududda turizm va sport sohasida davlat siyosatini amalga oshirish, sohaga doir qabul qilingan konsepsiya va dasturlarning ijrosini taʼminlashga qaratilgan tadbirlarni belgilash;
- tegishli hududlarda turizm sohasidagi asosiy vazifalar va turizmni rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlarini aniqlash;
- turizm va sport sohasida mahalliy davlat hokimiyati organlari vakolatlariga taalluqli masalalar boʻyicha hujjatlarni ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga oshirish;
- turistlar (ekskursantlar)ga tegishli hududlardagi turistik resurslardan samarali foydalanish, shuningdek tibbiy, huquqiy va boshqa turdagi favqulodda yordam olish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni taʼminlash;
- turizm va sport sohasida turli tadbirlar (festivallar, musobaqalar, sayllar, teatrlashtirilgan tomoshalar, koʻrgazmalar, anjumanlar)ni tashkil etish va oʻtkazish;
- chet el mamlakatlari bilan turizm sohasida, ayniqsa, turistlar oqimini koʻpaytirish hamda ularni jalb qilish boʻyicha hamkorlik va kelishuvlarni vakolatli organlar bilan birgalikda amalga oshirish;
- sohani chuqur tahlil qilish asosida turistik xizmatlarga boʻlgan talabni oʻrganish, bu boradagi mavjud muammolar va toʻsiqlarni aniqlash, sohani rivojlantirish hamda takomillashtirishning maqsadga muvofiq mexanizmlarini ishlab chiqish va kelgusi rejalarni
belgilash;
- turizm sohasining iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy, madaniy va boshqa yoʻnalishlardagi infratuzilmasini takomillashtirish va turizm yoʻnalishidagi diqqatga sazovor joylar, ularning holatini yaxshilash boʻyicha aniq chora-tadbirlarni belgilash hamda amalga
oshirish;
- qoʻshimcha sayyohlik tashrif obyektlari, koʻngilochar komplekslar barpo etish boʻyicha choralar koʻrish, madaniy meros obyektlarida xalqimizning tarixi, turmush tarzi, urf-odatlari, anʼanalarini oʻzida aks ettirgan ekspozitsiyalarni tashkil etish;
- turizm va sportni rivojlantirishning hududiy dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishni muvofiqlashtirish;
- tegishli tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda turizm va sport sohasidagi loyihalarga investitsiyalarni jalb qilish;
- turizm va sportni rivojlantirish boʻyicha masʼul vazirlik, idora va qoʻmitalarning hududiy boshqarmalarining ish faoliyatini muvofiqlashtirish;
- turizm sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalarini jalb etish, xorijiy turoperatorlar va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish orqali respublikaning mavjud sayyohlik salohiyatini keng yoritish choralarini koʻrish;
- turizm sohasida tadbirkorlikni rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlash, turizm xizmatlarini eksport qilish dasturlarini ishlab chiqish, chet mamlakatlardagi turizm markazlarida narx konyukturasini oʻrganib tahlil qilib borish va yangi turdagi xizmat va
mahsulotlarni oʻzlashtirish hamda ularni eksport qilinishini taʼminlash boʻyicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish;
- muammoli masalalarni hal etish hamda viloyat, shuningdek turizm va sportni rivojlantirish maqsadida iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarini rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi
hamda hokimga va uning oʻrinbosarlariga taqdim etadi;
- turizm va sport sohasining muhim ustuvor vazifalari, davlat dasturlari amalga oshirilishi, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon, qaror va
farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari bajarilishi boʻyicha tegishli tizimlangan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi va yuritadi;
- Xalq deputatlari viloyat Kengashi sessiyalari, hududlarning faollari yigʻilishlari, hokim va uning oʻrinbosarlari ishtirokida oʻtkaziladigan yigʻilishlar va boshqa tadbirlar oʻtkazilishini taʼminlaydi, qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishini nazorat qiladi;
- turizm va sport sohasidagi hokimlikning komissiyalari va boshqa ishchi organlari ishlarini tashkil etadi, ular tomonidan qabul qilingan qarorlarning bajarilishini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi;
- viloyat hokimining hududda turizm va sportni rivojlantirishning muhim va dolzarb masalalari boʻyicha hisoboti Xalq deputatlari viloyat Kengashi tomonidan eshitilishini tashkillashtirishda sohaga taalluqli materiallarni tayyorlaydi;
- madaniy-tanishtiruv maqsadida umumiy oʻrta taʼlim muassasalari oʻquvchilari uchun ekskursiya va sayohatlar tashkil etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishga koʻmaklashish;
- yurtimizda va chet el mamlakatlarida boʻlib oʻtadigan milliy va xalqaro turizm yarmarkalarida muntazam ravishda faol ishtirok etish yoʻli bilan hududning ijobiy qiyofasini shakllantirish;
- chet el mamlakatlari bilan turizm sohasida, ayniqsa, turistlar oqimini koʻpaytirish hamda ularni jalb qilish boʻyicha hamkorlik va kelishuvlarni vakolatli organlar bilan birgalikda amalga oshirish;
- viloyatga chegaradosh viloyatlar, tuman (shaharlar) hududida joylashgan turizm obyektlariga tashrif buyuruvchi turistlar oqimini viloyatga jalb qilishga doir hamkorlik tadbirlarini amalga oshirish;
- madaniyat va sanʼatni rivojlantirish, milliy madaniy va maʼnaviy merosni ehtiyotlab asrash va koʻpaytirish, aholining madaniy saviyasini oshirish va uning doimiy ravishda oʻsib borayotgan intellektual, estetik va madaniy ehtiyojlarini taʼminlash,
yoshlarning ijodiy salohiyatini namoyon qilish, shuningdek madaniyat, bolalar musiqa va sanʼat maktablarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularning faoliyati samaradorligini oshirishni muvofiqlashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqadi;
- jismoniy va yuridik shaxslarni qabul qilishni tashkil etish, ularning shikoyatlari, arizalari va takliflarini koʻrib chiqish;
- tegishli hududlarda turizm axborot markazlarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritishini taʼminlash va boshqalar.
Oʻrinbosar viloyat hokimining turizm, sport, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha oʻrinbosari kotibiyatiga hamda Turizm va sport bosh boshqarmasiga rahbarlik qiladi.
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi.
Oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyat hokimligi nomidan vakillik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren shahri va Parkent tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Turizm va sport bosh boshqarmasi, Madaniyat boshqarmasi, Madaniy meros boshqarmasi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi, Kinematografiya agentligining viloyat boʻlimi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Mavjud emas.
Toshkent viloyati hokimligi turizm, sport, madaniyat, madaniy meros, va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Turizm, sport, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati mudiri;
kotibiyatning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi, kotibiyat vakolatiga kiradigan vazifalar ijrosi yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni belgilaydi;
kiritilgan takliflar va hujjatlar loyihalarini koʻrib chiqishda davlat prinsiplariga qatʼiy rioya qilinishini taʼminlaydi, ularning ekspert jihatidan ishlab chiqilishini tashkil qiladi va tayyorlangan hujjatlar loyihalariga viza qoʻyadi. Tegishli hujjatlar qabul
qilingandan keyin ularning bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni taʼminlaydi;
vazifalar taqsimotini, shuningdek kotibiyat ish rejasi loyihasini ishlab chiqadi va viloyat hokimligiga tasdiqlash uchun kiritadi;
viloyat hokimi yoki uning oʻrinbosari oʻtkazadigan yigʻilishlarda, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlarida va komissiyalar majlislarida, shuningdek kotibiyatning ish yuritish sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha oʻtkaziladigan boshqa yigʻilishlarda
qatnashadi;
ish yuritishni belgilangan tartibda olib borishni taʼminlaydi, chiquvchi xat-xabarlarni imzolaydi;
funksional vazifalarga muvofiq takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda funksional vazifalarga muvofiq topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi yuzasidan nazoratning
taʼminlanishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va ekspert takliflarni tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan
tartibda zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida belgilangan tartibda hokimning oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, tegishli tarmoq va sohalar boʻyicha – Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon, qaror va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, alq deputatlari Kengashi va hokimning hujjatlari bajarilishini tahlil
qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining tegishli hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari apparatlarining tarkibiy boʻlinmalari (iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy xizmatlar) ishlarining holati va natijadorligini doimiy ravishda oʻrganadi, ular
faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar kiritadi;
Viloyat hokimligining tegishli boʻlinmalari toʻgʻrisidagi nizomga va funksional vazifalarga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Barcha shahar va tumanlar
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Turizm va sport bosh boshqarmasi, Madaniyat boshqarmasi, Madaniy meros boshqarmasi, axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi, Kinematografiya agentligining viloyat boʻlimi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Mavjud emas.
Toshkent viloyati hokimligi turizm, sport, madaniyat, madaniy meros, va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Turizm, sport, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi;
viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari va kotibiyat mudiri rahbarligida kotibiyatning umumiy faoliyatida ishtirok etadi, kotibiyat vakolatiga kiradigan vazifalar ijrosi yuzasidan belgilangan tegishli chora-tadbirlar
ijrosini taʼminlaydi;
kiritilgan takliflar va hujjatlar loyihalarini koʻrib chiqishda viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari va kotibiyat mudiri topshiriqlariga muvofiq ishlarni tashkil qiladi, tayyorlangan hujjatlar loyihalarini belgilangan
tartibda viza qoʻyish uchun viloyat hokimining turizmni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosariga kiritadi. Hujjatlar qabul qilinganidan keyin ularni tegishli bandlarining bajarilishini taʼminlaydi;
vazifalar taqsimotini, shuningdek kotibiyat ish rejasi loyihasini ishlab chiqadi hamda viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari va kotibiyat mudiriga tasdiqlash uchun kiritadi;
viloyat hokimi yoki uning oʻrinbosari oʻtkazadigan yigʻilishlarda, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlarida va komissiyalar majlislarida, shuningdek kotibiyatning ish yuritish sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha oʻtkaziladigan boshqa yigʻilishlarda
viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosarining topshirigʻiga muvofiq qatnashadi;
funksional vazifalarga muvofiq takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda funksional vazifalarga muvofiq topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishini taʼminlaydi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarni tayyorlaydi, shuningdek ularni belgilangan tartibda kelishishini taʼminlash
maqsadida viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosariga kiritadi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida belgilangan tartibda viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari va kotibiyat mudiriga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, tegishli tarmoq va sohalar boʻyicha – Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon, qaror va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Kengashi va hokimning hujjatlari bajarilishi
yuzasidan tahliliy materiallarni viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosari va kotibiyat mudiriga kiritadi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini belgilangan tartibda taʼminlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining tegishli hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari apparatlarining tarkibiy boʻlinmalari (iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy xizmatlar) ishlarining holati va natijadorligini doimiy ravishda oʻrganadi, ular
faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan viloyat hokimining turizm va sportni rivojlantirish masalalari boʻyicha oʻrinbosariga takliflar kiritadi;
viloyat hokimligining tegishli boʻlinmalari toʻgʻrisidagi nizomga va funksional vazifalarga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi;
kotibiyat mudiri yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Kotibiyatga boshchilik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren, Ohangaron, Olmaliq va Bekobod shaharlar, Ohangaron, Piskent, Boʻka, Bekobod, Oqqoʻrgʻon, Quyichirchiq va Chinoz tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Sport yoʻnalishi, Madaniy meros boshqarmasi, Kinematografiya agentligining viloyat boʻlimi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Mavjud emas.
Toshkent viloyati hokimligi turizm, sport, madaniyat, madaniy meros, va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Turizm, sport, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi;
Kotibiyat mudiri rahbarligida kotibiyatning umumiy faoliyatida ishtirok etadi, kotibiyat vakolatiga kiradigan vazifalar ijrosi yuzasidan belgilangan tegishli chora-tadbirlar ijrosini taʼminlaydi;
kiritilgan takliflar va hujjatlar loyihalarini koʻrib chiqishda kotibiyat mudiri topshiriqlariga muvofiq ishlarni tashkil qiladi, tayyorlangan hujjatlar loyihalarini belgilangan tartibda viza qoʻyish uchun kotibiyat mudiriga kiritadi. Hujjatlar qabul qilinganidan
keyin ularni tegishli bandlarining bajarilishini taʼminlaydi;
vazifalar taqsimotini, shuningdek kotibiyat ish rejasi loyihasini ishlab chiqadi va kotibiyat mudiriga tasdiqlash uchun kiritadi;
viloyat hokimi yoki uning oʻrinbosari oʻtkazadigan yigʻilishlarda, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlarida va komissiyalar majlislarida, shuningdek kotibiyatning ish yuritish sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha oʻtkaziladigan boshqa yigʻilishlarda
kotibiyat mudirining topshirigʻiga muvofiq qatnashadi;
tegishli topshiriqlar ijrosi yuzasidan, kiruvchi va chiquvchi xat-hujjatlar yuritilishini taʼminlaydi, chiquvchi xat-xabarlarni imzolash uchun kotibiyat mudiriga kiritadi;
funksional vazifalarga muvofiq takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda funksional vazifalarga muvofiq topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishini taʼminlaydi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarni tayyorlaydi, shuningdek ularni belgilangan tartibda kelishishini taʼminlash
maqsadida kotibiyat mudiriga kiritadi, tegishli yigʻilishlarda bayon yuritadi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida belgilangan tartibda kotibiyat mudiriga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, tegishli tarmoq va sohalar boʻyicha – Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon, qaror va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Kengashi va hokimning hujjatlari bajarilishi
yuzasidan tahliliy materiallarni kotibiyat mudiriga kiritadi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini belgilangan tartibda taʼminlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining tegishli hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari apparatlarining tarkibiy boʻlinmalari (iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy xizmatlar) ishlarining holati va natijadorligini doimiy ravishda oʻrganadi, ular
faoliyati samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar kiritadi;
viloyat hokimligining tegishli boʻlinmalari toʻgʻrisidagi nizomga va funksional vazifalarga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi;
kotibiyatning bosh mutaxassisi yoʻqligida uning ishini tashkil etadi va vaqtinchalik bosh mutaxassis vazifasini bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Nurafshon, Chirchiq va Yangiyoʻl shaharlar, Boʻstonliq, Parkent, Yuqorichirchiq, Qibray, Toshkent, Zangiota, Yangiyoʻl va Oʻrtachirchiq tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Turizm yoʻnalishi, Madaniyat boshqarmasi, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar boshqarmasi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Mavjud emas.
Viloyat hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va
topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Toshkent viloyatida yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar majmua faoliyatini boshqaradi.
Majmua tizimidagi boshqarma, boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini qonunchilikda belgilangan tartibda muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
Yoshlar siyosati sohasida:
yoshlar, yaʼni oʻttiz yoshdan oshmagan shaxslar, xususan, taʼlim bilan qamrab olingan yoshlar, uyushmagan yoshlar, yosh mutaxassislar, tadbirkor yoshlar, yosh fermerlar, yosh oilalarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga
oshirish;
umumtaʼlim maktablarining 9-, 11-sinf bitiruvchilarini kasbga yoʻnaltirish va ularni keyinchalik professional taʼlim tizimida oʻqish bilan toʻliq qamrab olish, kasb-hunar maktablari, kollej, texnikum bitiruvchilarini ishga joylashtirish boʻyicha tizimli ishlarni
tashkil etish;
professional taʼlim muassasalari (kasb-hunar maktabi, kollej, texnikum) faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, jumladan, ularni hududlar kesimida optimal joylashtirish, isteʼdodli yoshlarni qamrab olish,
oʻquv jarayoni sifatini oshirish;
oliy taʼlim yoʻnalishlari va oliy maʼlumotli kadrlar tayyorlash koʻrsatkichlarining hududlar boʻyicha optimal taqsimoti yuzasidan asoslangan takliflar ishlab chiqish, bitiruvchilarni chuqur professional bilimlarga ega boʻlishlariga qaratilgan chora-tadbirlarni
amalga oshirish;
taʼlim tizimining barcha bosqichlarida oʻquv jarayoni sifatini, oʻquvchi-talabalarning davomatini taʼminlash yuzasidan aniq choralarni koʻrish va nazorat qilish, bu borada taʼlim muassasasi, mahalla, nodavlat va notijorat tashkilotlari, profilaktika inspektorlari
va ota-onalarni oʻzaro hamkorlikdagi ishlarini muvofiqlashtirish;
aholi, yoshlarning kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, milliy adabiyotimiz va jahon adabiyotining eng yaxshi namunalarini keng targʻib kilish,
“ommaviy madaniyat”ning koʻrinishlariga qarshi maʼnaviy profilaktika ishlariga rahbarlik qilish;
taʼlim tizimining barcha bosqichlarida chet tillariga, kompyuter texnologiyalari va internet-resurslaridan foydalanishning ilgʻor koʻnikmalariga oʻrgatish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar bajarilishini nazorat qilish;
yoshlarni boʻsh vaqtlarini mazmunli tashkil etish boʻyicha ularning mulohazalari va takliflarini inobatga olgan holda 5 ta muhim tashabbus doirasida aniq va manzilli chora-tadbirlar dasturlari ishlab chiqish, turli toʻgaraklarga, shu jumladan, bolalar musiqa va
sanʼat, bolalar va oʻsmirlar sport maktablariga qamrab olish ishlarini tizimli tashkil etish;
yoshlarni yuksak axloqiy tarbiyalash, ularni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish va jamiyatda yuksak maʼnaviyatini qaror toptirish borasidagi ishlarga rahbarlik qilish;
yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash, aholining ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlar tarbiyasi masalasida jamoatchilik nazoratini tashkil etish, jamiyatda tinchlik va osoyishtalikni taʼminlash sohasidagi vazifalarni samarali bajarishga yoʻnaltirilgan chora-
tadbirlarni amalga oshirish;
ota-onalarning pedagogik madaniyatini yuksaltirishga, barkamol avlod tarbiyasida “oila-mahalla-taʼlim muassasasi” hamkorlik konsepsiyasini amalga oshirishga rahbarlik qilish;
uyushmagan yoshlarning manfaatlarini roʻyobga chiqarishda ishtirok etuvchi davlat organlari, muassasalar va nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatini muvofiqlashtirish hamda yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan ustuvor yoʻnalishlarni
belgilash;
uyushmagan yoshlarning muammolarini aniqlash va hal qilish uchun ularning ehtiyojini aniqlash boʻyicha monitoring olib borish va baholash, kasbga oʻrgatish, ishga joylashtirish, jumladan, kichik va oʻrta biznes va oilaviy tadbirkorlikka keng jalb etish,
huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilash;
yosh mutaxassislarni ishga joylashtirishning tizimli monitoringini tashkil etish, mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligini taʼminlashga qaratilgan maxsus dasturlarni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish, yosh kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash
va malakasini oshirish boʻyicha ishlarni amalga oshirish;
har tomonlama kamol topgan, qatʼiy eʼtiqodga va qarashlarga ega boʻlgan, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish ishlarini tegishli
berilgan vakolat doirasida taʼminlaydi;
yosh avlodning huquqiy savodxonligini va ijtimoiy faolligini oshirishga, shuningdek yoshlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olishga yoʻnaltirilgan ishlarni tegishli masʼul idoralar bilan hamkorlikda tashkil etadi;
yoshlarning ish bilan bandligi, ularni kichik va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish, shuningdek yosh oilalarni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash masalalariga koʻmaklashadi;
iqtidorli yoshlarni qoʻllab-quvvatlash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratilishida ishtirok etadi;
bolalar va yoshlarni sport bilan muntazam shugʻullanishga keng jalb etish, jismoniy sogʻlom va yosh avlodni shakllantirish, sport inshootlarining moddiy-texnika bazasini yanada rivojlantirish va mustahkamlash va ulardan samarali foydalanish, ularni jahon
standartlariga javob beradigan jihozlar va uskunalar bilan taʼminlash choralarini koʻradi;
Ijtimoiy rivojlantirish sohasida:
aholiga ijtimoiy hizmat koʻrsatish darajasi va sifatini oshirish, hayot va mehnat faoliyati, malakali tibbiy yordam olishini tashkil etish uchun qulay tashkiliy-huquqiy va ijtimoiy shart-sharoitlarni yaratish hamda sifat jihatdan yangi darajaga koʻtarish boʻyicha
tizimli ishlarni amalga oshirish;
aholining ijtimoiy ehtiyoj va talablarini oʻrganish asosida hududlarda ijtimoiy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va ijrosini monitoring qilish;
sogʻliqni saqlash tizimini isloh qilish, aholiga yuqori malakali tibbiy yordamni koʻrsatish, sogʻliqni saqlash muassasalarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ularni zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlash va kadrlar salohiyatini oshirish
borasida tizimli ishlarni amalga oshirish;
qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarning ish samaradorligini oshirish, har bir inson va butun oila darajasida eng koʻp uchraydigan kasalliklar profilaktikasi va davolash jarayonini tashkil etish, oilalarni patronaj tizimi bilan toʻliq qamrab olish,
aholining tibbiy madaniyatini oshirish, sogʻlom turmush tarzini, shu jumladan sogʻlom ovqatlanishni targʻib qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalar, bolalar va oʻsmirlar sogʻligini muhofaza qilish, tugʻma va irsiy kasalliklarni oldini olish, rivojlanish nuqsoni boʻlgan bolalarni tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish sifatini oshirish, ularning jamiyat
hayotida toʻlaqonli qatnashishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;
aholiga tashxis qoʻyishning zamonaviy usullarini joriy etish va yuqori malakali ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam koʻlamini yanada kengaytirish, Jaxon standartlari darajasidagi eng samarali, murakkab va yuqori texnologiyali usullarga boʻlgan aholi ehtiyojini
qondirishga yoʻnaltirilgan tadbirlar ijrosini taʼminlash;
aholini dori vositalari bilan taʼminlashni yanada yaxshilash, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan sifatli dori vositalar va tibbiy buyumlar bilan taʼminot darajasini oshirish, mahalliy farmatsevtika sanoatiga investitsiyalar kiritish uchun
chet el yetakchi kompaniyalari va investorlarini jalb qilish boʻyicha tadbirlarni amalga oshirish;
tibbiy xizmat koʻrsatish darajasini oshirish, onalar va bolalar sogʻligʻi muhofazasini taʼminlash, qishloq vrachlik punktlarining, diagnostika, perinatal va skrining-markazlarning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish va mustahkamlash choralarini koʻrish;
yoshlar tashkilotlari, ommaviy axborot vositalarining tinch osoyishta hayotimizni asrash va mustahkamlashga qaratilgan vazifalar ijrosini muvofiqlashtirish.
Maʼnaviy-maʼrifiy ishlar sohasida:
aholi oʻrtasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosatining ustuvor yoʻnalishlari, keng koʻlamli islohotlarning mohiyati, qabul qilingan qonun hujjatlari va davlat dasturlari ahamiyatining targʻibot va tashviqotini tashkil qilish;
aholining maʼnaviy muammo va ehtiyojlarini oʻrganib borish asosida hududda maʼnaviy muhit sogʻlomligini taʼminlash, tashkiliy-huquqiy shaklidan qati nazar barcha tashkilotlarning maʼnaviy-maʼrifiy faoliyatini muvofiqlashtirish va rahbarlik qilish;
aholining maʼnaviy-ahloqiy, diniy-maʼrifiy, madaniy saviyasini oshirish va uning doimiy ravishda oʻsib borayotgan intellektual, estetik va madaniy ehtiyojlarini taʼminlash, maʼnaviy-maʼrifiy merosni, urf-odat va qadriyatlarni saqlash, targʻib qilish ishlariga
rahbarlik qilish;
viloyatda sogʻlom turmush tarzi, millatlararo totuvlik, oʻzaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlashga qaratilgan ommaviy tadbirlarni tayyorlash va tashkil etish masalalarini muvofiqlashtirish, tadbirlarning maqsadli, rejali, tartibli tashkil etish va tarbiyaviy
samaradorligini taʼminlash chora-tadbirlarini koʻrish;
viloyatda jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olish, odamlarni hushyorlik va ogohlikka daʼvat etish, yoshlarda yot gʻoyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarda qonunga hurmat,
huquqbuzarlik holatlariga murosasizlik hissini kuchaytirishga qaratilgan samarali targʻibot tizimini yoʻlga qoʻyish;
aholi orasida diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, noqonuniy migratsiya, “ommaviy madaniyat” tahdidlaridan ogoh qilishga qaratilgan profilaktik maʼrifiy, tarbiyaviy chora-tadbirlarga rahbarlik qilish;
aholi orasida mehr-oqibat, mehr-shafqat, muruvvat va himmat, insofu diyonat, vijdoniylik, ahillik va totuvlik, fidoyilik, vatanparvarlik, olijanoblik va boshqa fazilatlarni targʻib qilish hamda maʼnaviy-maʼrifiy ishlarni rivojlantirishda mahalla institutining oʻrni
va rolini oshirish borasidagi ishlarga rahbarlik qilish;
mamlakatda olib borilayotgan maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha siyosatning maqsad va vazifalaridan kelib chiqib, hududda tashkil etiladigan chora-tadbirlar mazmuni, samaradorligini tahlil qilish, sohalarning tizimli faoliyatini tashkil qilish.
ommaviy tadbirlarni tayyorlash va tashkil etish masalalarini hamda masʼul idoralar tomonidan ommaviy tadbirlarni oʻtkazishning belgilangan tartibiga rioya etish yuzasidan faoliyatini muvofiqlashtiradi;
uzluksiz taʼlim va kadrlar tayyorlash jarayonini tashkil etish, taʼlim jarayoniga xalqaro normalar va talablarga javob beradigan ilgʻor pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, taʼlim standartlarini joriy etish ishlarini amalga oshirish, taʼlim
muassasalarining moddiy-texnika bazasini yanada rivojlantirish va mustahkamlash, ularni zamonaviy oʻquv va laboratoriya uskunalari bilan jihozlash hamda shu asosda taʼlim tizimini isloh qilish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, uning faoliyati
samaradorligini oshirish boʻyicha takliflar ishlab chiqadi;
majmua tizimiga kiruvchi tashkilotlarning kadrlarini tanlash, joy-joyiga qoʻyish, tayinlash va vazifasidan ozod etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni bajarishda respublika hamda markaziy tuzilmalar rahbariyati bilan hamkorlik qilish;
majmua tizimidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi. Zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarini tashkil etadi.
Toshkent viloyati hokimining majmua faoliyatiga oid qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolaydi.
Hokimning qabul qiladigan qaror, farmoyish va hujjatlarini loyihalarini sifatli tayyorlashda axborot-tahlil guruhi bilan hamkorlik olib boradi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qiladi.
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyat hokimligi nomidan vakillik qiladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Viloyatdagi barcha shahar va tumanlarlarda yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy sohada amalga oshirilayotgan ishlarni monitoring qiladi.
 Majmua tizimiga kiruvchi quyidagi boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini qonunchilikda belgilangan tartibda muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
- Viloyat hokimligi yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati;
- Toshkent davlat agrar universiteti;
- Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti;
- Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti;
- I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Olmaliq filiali;
- Moskva Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti “MISiS” ning Olmaliq shahridagi filiali;
- Astraxan Davlat universiteti Toshkent viloyati filiali;
- Axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali;
- Viloyat maktabgacha taʼlim boshqarmasi;
- Viloyat xalq taʼlimi boshqarmasi;
- Viloyat kasbiy taʼlimni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi;
- Viloyat hokimligi sogʻliqni saqlash boshqarmasi;
- Viloyat davlat sanitariya epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi;
- Viloyat tibbiy-ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi viloyat boshqarmasi;
-“Oʻzbekiston pochtasi” aksiyadorlik jamiyativiloyat filiali;
- “Dori-darmon” AJ
- Viloyat xalq taʼlimi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti;
- Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi
- Oʻzbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat Kengashi;
- Xorijiy tillarni oʻrganishni ommalashtirish agentligi viloyat hududiy boʻlimi;
- “Tasviriy oyna” ijodiy uyushmasi viloyat boʻlimi;
- Toshkent viloyati arxiv ishi boshqarmasi;
- Oʻzbekiston mudofaasiga koʻmaklashuvchi “Vatanparvar” tashkiloti viloyat Kengashi;
- Respublika Maʼnaviyat targʻibot markazi viloyat boʻlimi;
- “Yozuvchilar uyushmasi” viloyat boʻlimi;
-“Toshkent haqiqati” va “Tashkentskaya pravda” gazetalari bosh muharriri
- Kotibiyat faoliyatiga aloqadar boʻlgan boshqa hamkor tashkilotlar bilan.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Narkotik moddalar ustidan nazorat qilish boʻyicha viloyat mintaqaviy komissiyasi; 
- Bolalarning dam olishini tashkil etish va sogʻlomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish yuzasidan tizimli nazorat va monitoringni taʼminlash boʻyicha viloyat muvofiqlashtiruvchi guruhi;
- viloyat Maʼnaviyat va maʼrifat Kengashi;
- Yoshlar masalalari boʻyicha viloyat idoralararo Kengashi;
Viloyat hokimligi yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli hizmatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining apparati,
Kotibiyatga oid topshiriqlari boʻyicha tegishli tahliliy, maʼlumotnoma, statistik materiallar va takliflarni umumlashtiradi va tayyorlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga koʻrib chiqish uchun kiritiladigan, shuningdek Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va
viloyat hokimi tomonidan qabul qilinadigan tegishli normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari,
Toshkent viloyati hokimining qarorlari va farmoyishlari bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini taʼminlash boʻyicha tegishli tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab chiqadi;
Oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab
chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar
majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilishini taʼminlaydi;
yoshlarning ish bilan bandligi, ularni kichik va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish, shuningdek yosh oilalarni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash masalalarini tashkillashtiradi;
iqtidorli yoshlarni qoʻllab-quvvatlash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun tegishli idoralar bilan hamkorlikda shart-sharoitlar yaratadi;
uzluksiz taʼlim va kadrlar tayyorlash jarayonini tashkil etish, taʼlim jarayoniga xalqaro normalar va talablarga javob beradigan ilgʻor pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, taʼlim standartlarini joriy etish ishlarini amalga oshirish, taʼlim
muassasalarining moddiy-texnika bazasini yanada rivojlantirish va mustahkamlash, ularni zamonaviy oʻquv va laboratoriya uskunalari bilan jihozlash hamda shu asosda taʼlim tizimini isloh qilish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, uning faoliyati
samaradorligini oshirish boʻyicha takliflar ishlab chiqadi;
muammoli masalalarni hal etish hamda Toshkent viloyatini, shuningdek Kotibiyatga tegishli sohalarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi hamda viloyat hokimiga va bevosita
Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosariga taqdim etadi;
davlat dasturlari amalga oshirilishi, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari bajarilishi boʻyicha tegishli tizimlangan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi va yuritadi;
Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari ishtirokida oʻtkaziladigan yigʻilishlar oʻtkazilishini taʼminlaydi va masʼullarni jalb etgan holda ishlarni muvofiqlashtiradi;
Toshkent viloyati hokimligi yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati ish rejasini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
davlat sirlari boʻlgan maʼlumotlar yoki qonun bilan muhofaza qilinadigan boshqa axborotlarning himoya qilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
hokimlikning tegishli faoliyati toʻgʻrisida jamoatchilikni belgilangan tartibda xabardor qilishni tashkil etadi;
Kotibiyatda ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarishda Kotibiyat xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab
chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar
majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimligining tarkibiy tarmoqlari tomonidan Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va
sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yangiyoʻl shahar, Yangiyoʻl tumani, Chinoz tumani, Quyi Chirchiq tumani, Oqqoʻrgʻon tumani, Zangiota tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Maktabgacha taʼlim boshqarmasi, Xalq taʼlimi boshqarmasi, Kasbiy taʼlimni rviojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi, Xorijiy tillarni oʻrganishni ommalashtirish agentligi viloyat boʻlimi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Narkotik moddalar ustidan nazorat qilish boʻyicha viloyat mintaqaviy komissiyasi
Toshkent viloyati hokimligi Yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar
boʻyicha hamda har xil komissiyalar majlislariga materiallar tayyoralaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
yoshlarning ish bilan bandligi, ularni kichik va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish, shuningdek yosh oilalarni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash masalalarini hal qiladi;
uzluksiz taʼlim va kadrlar tayyorlash jarayonini tashkil etish, taʼlim jarayoniga xalqaro normalar va talablarga javob beradigan ilgʻor pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, taʼlim standartlarini joriy etish ishlarini amalga oshirish, taʼlim
muassasalarining moddiy-texnika bazasini yanada rivojlantirish va mustahkamlash, ularni zamonaviy oʻquv va laboratoriya uskunalari bilan jihozlash hamda shu asosda taʼlim tizimini isloh qilish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, uning faoliyati
samaradorligini oshirish boʻyicha takliflar ishlab chiqadi;
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarning ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyatga hamda oʻziga biriktirilgan tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi, tahlil qiladi va ularning muammolarining yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va Kotibiyatning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
Oʻziga biriktirilgan shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi.
Toshkent viloyati hokimligi yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati hamda mazkur majmuaga kiruvchi viloyat boshqarma, idora va tashkilotlar bilan hamkorlik qilish ishlarini tashkil qiladi va amalga oshirilgan
ishlar yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Sohasiga oid boʻlgan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarni ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Kotibiyat mudiri yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Kotibiyatga boshchilik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Bekobod shahar, Nurafshon shahar, Bekobod tumani, Boʻka tumani, Piskent tumani, Oʻrta Chirchiq tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Toshkent viloyati arxiv ishlari boshqarmasi, “Tasviriy oyna” ijodiy uyushmasi viloyat boʻlimi, Oʻzbekiston mudofaasiga koʻmaklashuvchi “Vatanparvar” tashkiloti viloyat Kengashi, Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi viloyat boshqarmasi,
Sanitariya epidemiologiya, osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi, Sogʻliqni saqlash boshqarmasi
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Bolalarning dam olishini tashkil etish va sogʻlomlashtirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish yuzasidan tizimli nazorat va monitoringni taʼminlash boʻyicha viloyat muvofiqlashtiruvchi guruhi;
Toshkent viloyati hokimligi Yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari, Kotibiyat mudiri va Kotibiyat bosh mutaxassisining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga
oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Sohasiga oid boʻlgan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot
beradi;
Kotibiyat tomonidan murojaatlar qonuniy hal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosini taʼminlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va Kotibiyatning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
Oʻziga biriktirilgan shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va Kotibiyatning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi.
Kotibiyatga hamda oʻziga biriktirilgan tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi, tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Kotibiyat bosh mutaxassisi yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassis vazifasini bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Chirchiq shahar, Boʻstonliq tumani, Qibray tumani, Yuqori Chirchiq tumani, Parkent tumani, Toshkent tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi;
Yoshlar ittifoqi viloyat Kengashi;
Maʼnaviyat va Maʼrifat markazi viloyat boʻlimi;
Yozuvchilar uyushmasi viloyat boʻlimi;
Toshkent davlat agrar universiteti;
Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti;
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti;
I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Olmaliq filiali;
Moskva Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti “MISiS” ning Olmaliq shahridagi filiali;
Astraxan Davlat universiteti Toshkent viloyati filiali;
Axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- viloyat Maʼnaviyat va maʼrifat Kengashi;
- Yoshlar masalalari boʻyicha viloyat idoralararo Kengashi;
Toshkent viloyati hokimligi Yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati 1-toifali mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari, Kotibiyat mudiri, Kotibiyat bosh va yetakchi mutaxassislarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi
ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda zarur tarzda
kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar
boʻyicha tegishli komissiyalar majlislariga zarur materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
har tomonlama kamol topgan, qatʼiy eʼtiqodga va qarashlarga ega boʻlgan, mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashga yoʻnaltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish, shuningdek yoshlarni turli mafkuraviy tahdidlardan himoya qilishda ishtirok etadi;
yosh avlodning huquqiy savodxonligini va ijtimoiy faolligini oshirishga, shuningdek yoshlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olishga yoʻnaltirilgan ishlarni tashkil etadi;
iqtidorli yoshlarni qoʻllab-quvvatlash, ularning intellektual va ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratilishida ishtirok etadi;
Sohasiga oid boʻlgan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot
beradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va kotibiyatning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
Oʻziga biriktirilgan shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi.
Kotibiyatga hamda oʻziga biriktirilgan tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi, tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idora va viloyat hokimligining tarkibiy boʻlinmalari bilan aloqani taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimligining tarkibiy tarmoqlari tomonidan Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va
sifatli bajarilishini haqida tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan va tuman va shahar hokimliklari tomonidan Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha oʻrinbosari va Kotibiyatining topshiriqlarini oʻz vaqtida,
toʻliq va sifatli bajarilishini haqida tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
Kotibiyatga kelayotgan va chiqib ketayotgan hujjatlar hisobotini yuritadi;
Kotibiyatda viloyat hokimligining xatlari, qaror, farmoyish blankalarini yuritilishini taʼminlaydi;
Ish yuritishdan tugallangan hujjatlarni qabul qilish, hisobga olish va saqlashni amalga oshiradi hamda hujjatlarni rasmiy tartibda Toshkent viloyati hokimligi arxiv boʻlimiga topshiradi;
Kotibiyat ish jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qoʻllanilishida Toshkent viloyati Kompyuterlashtirish markazi bilan hamkorlikni amalga oshiradi;
Kotibiyat yetakchi mutaxassisi yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va yetakchi mutaxassis vazifalarini vaqtincha bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren shahar, Ohangaron shahar, Olmaliq shahar, Ohangaron tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
“Dori-darmon” AJ
“Toshkent haqiqati” va “Tashkentskaya pravda” gazetalari bosh muharriri;
“Oʻzbekiston pochtasi” aksiyadorlik jamiyati viloyat filiali;
Viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyatida jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha faoliyatga rahbarlik qilish;
qonun hujjatlariga muvofiq diniy masalalarni hal etishda davlat siyosatini olib borish;
davlat organlarining nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari, shuningdek diniy tashkilotlar bilan oʻzaro hamkorligini taʼminlash choralarini koʻrish;
roʻyxatdan oʻtgan diniy tashkilotlarning manfaatlarini hisobga olish boʻyicha davlat siyosatini amalga oshirish;
Oʻzbekiston Respublikasining jamoat va diniy tashkilotlar faoliyatiga aloqador qonun hujjatlarining ijrosini nazorat qilish;
diniy ekstremizm va missionerlik faoliyati gʻoyalarining tarqalishiga qarshi tushuntirish hamda profilaktika ishlarini tashkil etishni muvofiqlashtirish;
“Haj” va “Umra” tadbirlarini oʻtkazishda davlat, jamoat va diniy tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish;
milliy va maʼnaviy qadriyatlarga, diniy eʼtiqod va urf-odatlarga qarshi mafkuraviy tahdidlarga qarshi samarali kurashish, yot gʻoyalarni tarqatishga qarshi kurash olib borish tadbirlari amalga oshirilishini taʼminlash;
millatlararo totuvlik va diniy bagʻrikenglikni taʼminlashda davlat organlarining jamoat va diniy tashkilotlar bilan hamkorligini muvofiqlashtirish;
millatlararo doʻstlik va madaniyatni rivojlantirishga yoʻnaltirilgan jamoatchilik tashabbuslarini ragʻbatlantirish, muvofiqlashtirish va taqdirlash chora-tadbirlarini koʻrish;
Toshkent viloyatida din omili bilan bogʻliq ahvol, millatlararo munosabatlar va ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni muntazam oʻrganish, ularni yanada sogʻlomlashtirish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish;
Jamoat va diniy tashkilotlar, siyosiy partiyalar, milliy madaniyat markazlarining hududiy boʻlinmalari tomonidan Nizomda belgilangan vazifalarning samarali bajarilishiga koʻmaklashish va ularning faoliyatini muvofiqlashtiradi;
maʼnaviy-maʼrifiy yoʻnalishda targʻibot ishlarini tashkil etishda hamkorlik qilish;
majmua tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning kadrlarini tanlash, joy-joyiga qoʻyish, tayinlash va vazifasidan ozod etish boʻyicha kompleks chora-tadbirlarni bajarishda respublika hamda markaziy tuzilmalar rahbariyati bilan hamkorlik qilish;
majmuaga qarashli rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritish, ularni bosqichma-bosqich tayyorlab borish ishlarini tashkil etish;
viloyat hokimi qarori va farmoyishlari loyihalarini kelishish uchun imzolash;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqish. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslarning vakillarini qabul
qilish.
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida viloyat hokimligidan vakillik qilish.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yangiyoʻl va Zangiota tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Din ishlari boʻyicha qoʻmitaning Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi
Toshkent viloyati Kasaba uyushmalari Kengashi
Siyosiy partiyalarning Toshkent viloyati, shahar va tuman boʻlimi Kengashlari
Viloyatdagi Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa instituti vakillari (860 ta)
Milliy madaniyat markazlarining viloyat, tuman va shahar boʻlimlari
Oʻzbekiston musulmonlari idorasining Toshkent viloyati vakilligi va uning quyi tashkilotlari
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Viloyatda muborak “Haj” va “Umra” ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya
- Missionerlikning oldini olish boʻyicha idoralararo komissiya va boshqa
Toshkent viloyati hokimligi Jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari ishlarini tashkil qilish;
Kotibiyatga tegishli masalalar boʻyicha halq deputatlari viloyat Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalarining ishlab chiqilishi, qabul qilinishi va bajarilishini nazorat qiladi;
Toshkent viloyati hokimi va hokimning jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik ijroiya mahkama yigʻilishlari va Kotibiyatga aloqador komissiyalar majlislari materiallari
tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilishini taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga rahbarlik qiladi va kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish uchun shaxsan javobgar hisoblanadi.
Kotibiyat faoliyatini tashkiliy, axborot, maʼmuriy-xoʻjalik jihatidan barqarorlashtiradi, shuningdek, xizmat intizomi takomillashuvini taʼminlaydi.
Kotibiyatga taalluqli doimiy komissiyalar hamda viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislarni tashkil qiladi.
Antikonstitutsion va diniy ekstremistik harakatlarning oldini olish masalalarida viloyat hokimligi mutasaddi rahbarlari, shahar va tuman hokimliklari, huquq-tartibot organlari bilan xamkorlikni tashkil etadi. Viloyatning ijtimoiy-siyosiy hayotini
barqarorlashtirishga qaratilgan xatti-xarakatlarda yuqoridagi mutasaddilar bilan xamkorlikda choralar koʻradi.
Viloyatdagi jamoat va diniy tashkilotlar faoliyatida Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari va boshqa huquqiy hujjatlariga rioya etilishini taʼminlash choralarini koʻrish;
Din ishlari boʻyicha qoʻmitaning Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi, Toshkent viloyati Kasaba uyushmalari Kengashi, Siyosiy partiyalarning Toshkent viloyati, shahar va tuman boʻlimi Kengashlari, viloyatdagi Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik
jamiyatining boshqa instituti vakillari (860 ta), Milliy madaniyat markazlarining viloyat, tuman va shahar boʻlimlari (28 ta), Oʻzbekiston musulmonlari idorasining Toshkent viloyati vakilligi va uning quyi tashkilotlari bilan xamkorlikni uyushtiradi.
Toshkent viloyatidagi jamoat va diniy tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirib boradi.
Kotibiyat faoliyatiga doir Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi, Toshkent viloyati hokimi qarorlari va farmoyishlarining ijrosi yuzasidan tizimli nazoratni tashkil qiladi.
Toshkent viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari majmuasi faoliyatining ichki tartib-intizomini oʻrnatadi.
Kotibiyat faoliyatiga oid qaror, farmoyish loyihalari va koʻrsatmalar tayyorlanishini taʼminlaydi.
Hokimning jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosarining turli tadbirlardagi vakillik manfaatlarini amalga oshiradi.
Hokimlikning jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalarga oid tadbirlarni ishlab chiqadi va ularning samarali amalga oshirilishini taʼminlaydi.
Hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari topshirigʻiga binoan, majmua faoliyatiga doir axborot hujjatlari va maʼlumotlarni belgilangan tartibda tayyorlaydi.
Majmua faoliyatiga taalluqli meʼyoriy hujjatlarning shahar va tuman hokimliklari tarafidan ijro etilishi yuzasidan nazorat oʻrnatadi.
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi;
Oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi Hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi va boshqa aloqador Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
hujjatlari va topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli hizmatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining apparati,
Kotibiyatga oid topshiriqlari boʻyicha tegishli tahliliy, maʼlumotnoma, statistik materiallar va takliflarni umumlashtiradi va tayyorlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalariga va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga koʻrib chiqish uchun kiritiladigan, Kotibiyatga tegishli sohaga oid shuningdek Xalq deputatlari
Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimi tomonidan qabul qilinadigan tegishli normativ-huquqiy va boshqa hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi;
Kotibiyatga tegishli sohalarga oid Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, Toshkent viloyati hokimining qarorlari va farmoyishlari bajarilishi yuzasidan tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini taʼminlash boʻyicha tegishli tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab
chiqadi;
Muammoli masalalarni hal etish hamda Toshkent viloyatini, shuningdek Kotibiyatga tegishli sohalarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalarini amalga oshirish yuzasidan takliflar va aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi hamda viloyat hokimiga va bevosita
Toshkent viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosariga taqdim etadi;
Kotibiyatga tegishli sohaga oid davlat dasturlari amalga oshirilishi, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston
Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari bajarilishi boʻyicha tegishli tizimlangan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi va yuritadi;
Toshkent viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari ishtirokida oʻtkaziladigan yigʻilishlar oʻtkazilishini taʼminlaydi va masʼullarni jalb etgan holda ishlarni muvofiqlashtiradi;
Toshkent viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha oʻrinbosari Kotibiyati ish rejasini ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi;
Hokimlikning tegishli faoliyati toʻgʻrisida jamoatchilikni belgilangan tartibda xabardor qilishni tashkil etadi;
Kotibiyatda ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Kotibiyat qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yangiyoʻl va Zangiota tumanlari
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Din ishlari boʻyicha qoʻmitaning Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi
Toshkent viloyati Kasaba uyushmalari Kengashi
Siyosiy partiyalarning Toshkent viloyati, shahar va tuman boʻlimi Kengashlari
Viloyatdagi Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa instituti vakillari (860 ta)
Milliy madaniyat markazlarining viloyat, tuman va shahar boʻlimlari
Oʻzbekiston musulmonlari idorasining Toshkent viloyati vakilligi va uning quyi tashkilotlari
Doimiy komissiya kotibiligi
- Viloyatda muborak “Haj” va “Umra” ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya
- Missionerlikning oldini olish boʻyicha idoralararo komissiya va boshqa
Toshkent viloyati hokimi oʻrinbosari – oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshligʻi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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xotin-qizlarni oila, mahalla va mehnat jamoalarida ijtimoiy-huquqiy jihatdan qoʻllab-quvvatlash, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, maʼnaviyatini yuksaltirish, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, zamonaviy namunali oilani shakllantirish, uning maʼnaviy-
axloqiy muhitini va anʼanaviy oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash boʻyicha maqsadli chora-tadbirlarni amalga oshirish;
xotin-qizlarning tadbirkorlik gʻoyalarini amalga oshirish, ular faoliyatiga kredit, subsidiya va boshqa yordam choralarini jalb qilish boʻyicha mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini taʼminlash va kambagʻallikni qisqartirish masalalari boʻyicha
tuman (shahar) hokim yordamchisi bilan hamkorlik qiladi;
“Ayollar maslahat kengashlari” bilan yaqin hamkorlikda ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni tadbirkorlikka oʻqitish, biznesga oid namunaviy rejalarni ishlab chiqish va kredit olishda ularga koʻmaklashish, “Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlar bilan
manzilli ishlarni amalga oshirish;
xotin-qizlarning muammolarini oʻz vaqtida aniqlash, ogʻir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar, shu jumladan, nogironligi boʻlgan ayollar bilan yakka tartibda hamda aniq maqsadga yoʻnaltirilgan ishlarni olib borish, ularga ijtimoiy-huquqiy, psixologik
va moddiy yordam koʻrsatish ishlarini tashkil etish.
xotin-qizlarning taʼlim va kasbiy koʻnikmalar olishlari, munosib ish topishlariga har tomonlama koʻmaklashish, tadbirkorligini qoʻllab-quvvatlash, iqtidorli yosh xotin-qizlarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini toʻgʻri yoʻnaltirish;
gender tenglikni taʼminlash siyosatini davom ettirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularni qoʻllab-quvvatlashga doir islohotlarni amalga oshirish;
hududlarda, ayniqsa, qishloqlarda xotin-qizlarga koʻrsatiladigan tibbiy-ijtimoiy xizmatlar sifatini, ular oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini taʼminlash borasidagi ishlar samaradorligini oshirish;
turar joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan taʼminlash, turmush va mehnat sharoitlarini yaxshilash, daromadlarini koʻpaytirish borasida tizimli chora-tadbirlarni belgilash;
ogʻir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam koʻrsatish, ularni “Ayollar daftari” orqali manzilli qoʻllab-quvvatlash;
jamiyatda xotin-qizlarga tazyiq va zoʻravonlikka nisbatan murosasizlik muhitini yaratish, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini taʼminlash;
oilaning tarbiyaviy-taʼlim salohiyatini mustahkamlash, jamiyatda oilaviy qadriyatlarni saqlash, oilalarda maʼnaviy-axloqiy muhitni yaxshilash va ularning farovonlik darajasini oshirish.
xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi oʻrni va faolligini oshirish, gender tenglik kafolatlarini taʼminlash, ilmiy faoliyatga keng jalb qilish;
oila va xotin-qizlarning muammolarini oʻz vaqtida aniqlash, ogʻir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan oila va xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam koʻrsatish;
xotin-qizlarga mehnat bozorida talab yuqori boʻlgan kasblar boʻyicha bilim va koʻnikmalarni egallashlari uchun zarur sharoitlar yaratish, qishloq joylardagi xotin-qizlarni oilaviy va xususiy tadbirkorlikka, hunarmandchilikka keng jalb etish;
xotin-qizlar oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish, oiladagi maʼnaviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash boʻyicha manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish;
xotin-qizlar yoʻnalishidagi nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatiga yordam koʻrsatish.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Barcha shahar va tumanlar
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Tegishliligi boʻyicha
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Tegishliligi boʻyicha
Toshkent viloyati hokimligi Oila va xotin-qizlar masalalari boʻyicha bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Kotibiyatning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimining oʻrinbosari mahalla va oilani qoʻllabyu quvvatlash boshqarmasi boshligʻi ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Kotibiyat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan
hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab
chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati xokimi oʻrinbosari tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilish
ishlarini muvofiqlashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimligining tarkibiy tarmoqlari tomonidan Toshkent viloyati hokimining oʻrinbosarining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi Hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining oʻrinbosari topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Barcha shahar va tumanlar
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Tegishliligi boʻyicha
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Tegishliligi boʻyicha
Toshkent viloyati hokimning mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senati, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining
hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlari, Toshkent viloyati hokimining mazkur majmua faoliyatiga tegishli qaror, farmoyish va
topshiriqlarining bajarilishi boʻyicha aniq chora-tadbirlarning samarali, sifatli va natijali amalga oshirilishini taʼminlashga va nazorat qilishga shaxsan javob beradi.
Toshkent viloyatida mahalliy sanoatni rivojlantirish, ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, iqtisodiyot tarmoqlari va hududiy tashkilotlar oʻrtasida sanoat kooperatsiya aloqalarini kengaytirish faoliyatini boshqaradi.
Majmua tizimidagi boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini qonunchilikda belgilangan tartibda muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
Mahalliy sanoat tarmoqlarini rivojlantirish boʻyicha:
iqtisodiy oʻsishning yuqori surʼatlarini taʼminlash maqsadida iqtisodiyotda tarkibiy oʻzgartirishlarni amalga oshirishga, amalga oshirilayotgan bozor islohotlarini chuqurlashtirishga, faol investitsiya siyosatini olib borishga, innovatsion rivojlanish mexanizmini
izchil joriy etishga yoʻnaltirilgan aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish, mahalliy sanoatning
10 ta tarmoqlarini jumladan, toʻkimachilik, elektrotexnika, avtomobilsozlik, zargarlik, ipakchilik, yogʻ-moy sanoati, qishloq xoʻjaligini qayta ishlash (Oziq-ovqat), qurilish materiallari, charm sanoati va kimyo sanoati tarmoqlarini rivojlantirish boʻyicha
dasturlar ishlab chiqib, prognozlarni belgiladi;
sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturini shakllantirish, amalga oshirish va hisobot tizimini yuritish hamda ushbu jarayonda davlat boshqaruvi organlari va loyihalar
tashabbuskorlarining oʻzaro hamkorlik qilishiga koʻmaklashishadi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Viloyatdagi barcha shahar va tumanlarlarda mahalliy sanoat tarmoqlarida amalga oshirilayotgan loyihalarni monitoring qiladi.
 Majmua tizimiga kiruvchi quyidagi boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini qonunchilikda belgilangan tartibda hamkorlikni taʼminlaydi.
- Viloyat hokimligi yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati;
- soliq boshqarmasi
- iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish bosh boshqarmasi;    
- bojxona boshqarmasi
- viloyat markaziy banki;
- investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi;
- viloyat savdo-sanoat palatasi;
- viloyat davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasi;
- statistika boshqarmasi;
- monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi;
- gʻaznachilik boshqarmasi;
- Kotibiyat faoliyatiga aloqadar boʻlgan boshqa hamkor tashkilotlar bilan.
Toshkent viloyat hokimining ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish masalalari boʻyicha yordamchisi kotibiyati mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining tegishli hizmatlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining apparati,
Kotibiyatga oid topshiriqlari boʻyicha tegishli tahliliy, maʼlumotnoma, statistik materiallar va takliflarni umumlashtiradi va tayyorlaydi;
mahalliy sanoatning elektrotexnika, kimyo sanoati, qishloq xoʻjaligini qayta ishlash (oziq-ovqat) tarmoqlarini rivojlantirish yuzasidan hududlarning ixtisoslashuvidan kelib chiqib takliflar tayorlash, loyihalarni shakllantirish va dasturni ishlab chiqish va
amalga oshirilishida loyiha tashabbuskorlarga koʻmaklashish;
ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish jarayonlarini chuqurlashtirish boʻyicha tegishli viloyat boshqarmalari bilan oʻzaro hamkorlikni olib boradi;
import hajmi va nomenklaturasini chuqur tahlil qilish asosida hamda hududdagi mavjud resurslarni hisobga olgan holda hududda mahalliylashtiriladigan tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlar va materiallarning aniq roʻyxatini shakllantirish;;
hududiy mahalliylashtirish dasturlari loyihalarini shakllantirish, ularning amalga oshirilishini tashkil etishda, shuningdek hamkorlar topish, uzoq muddatli hamkorlik aloqalarini yoʻlga qoʻyishda loyiha tashabbuskorlariga doimiy ravishda amaliy yordam
koʻrsatish;
hududiy mahalliylashtirish dasturidagi loyihalarda belgilangan maqsadli parametrlarga erishishning tizimli monitoringini olib borish;
hududdagi xoʻjalik yurituvchi subyektlarga respublikada ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlarining turlari, texnik tavsiflari va sifat koʻrsatkichlari toʻgʻrisida batafsil maʼlumot berish orqali hududiy sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish boʻyicha kompleks
chora-tadbirlarni amalga oshirish va muntazam ravishda hududiy sanoat yarmarkalarini tashkil etadi;
Kotibiyatda ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Kotibiyatga yuklangan vazifalarni bajarishda kotibiyat xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda iqtisodiy islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab
chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimligining tarkibiy tarmoqlari tomonidan Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini
taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimi va Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Chirchiq shahar, Boʻstonliq tumani, Qibray tumani, Yuqori Chirchiq tumani, Parkent tumani, Toshkent tumani
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat markaziy banki, soliq, bojxona, statistika boshqarmalari
Toshkent viloyati hokimligi mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha kotibiyati bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha majlislariga
materiallar tayyoralaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
mahalliy sanoatning toʻkimachilik, qurilish materiallari, charm sanoati, zargarlik va ipakchilik tarmoqlarida oʻsish surʼatlarini taʼminlash va yangi loyiha tashabbuskorlarini aniqlash va ularni dasturga muntazam ravishda kiritib borish, ularni to ishga
tushgunna qadar amalaiy yordamlarni berib borish;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
mahalliylashtirish loyihalarida belgilangan maqsadli koʻrsatkichlarga erishishni monitoring qilish natijalariga koʻra aniqlangan tizimli muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan tayyorlangan takliflarni doimiy ravishda Toshkent viloyati hokimining
mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi va Kotiyabiyat mudiriga kiritib boradi;
erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarida import oʻrnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilishini tizimli ravishda muvofiqlashtirib boradi, ushbu zonalarda yangi mahalliylashtirish loyihalarini amalga oshirish
tashabbusi bilan chiqadi;
viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi bilan hamkorlikda xorijiy kompaniyalar va tashkilotlarning takliflari va salohiyatini oʻrganish asosida import oʻrnini bosuvchi mahsulot turlarini oʻzlashtirish boʻyicha xorijiy sheriklarni sanoat
kooperatsiyasiga keng jalb etish choralarini koʻradi;
portaldan samarali foydalangan holda, hududdagi xoʻjalik yurituvchi subyektlar oʻrtasida sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishning kompleks chora-tadbirlarini amalga oshiradi hamda tuman (shahar) hokimliklari va viloyat Savdo-sanoat palatasining
boshqarmasi bilan muntazam ravishda sanoat yarmarkalarini tashkil etib boradi;
hududda joylashgan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni portalga joylashtiradi va doimiy ravishda yangilab boradi.
Kotibiyatning ish rejasida belgilangan tadbirlarning ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi va Kotibiyat mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Kotibiyat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Kotibiyat mudiri yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Kotibiyatga boshchilik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren shahar, Bekobod tuman, Bekobod shahar, Boʻka tumani, Boʻstonliq tuman, Zangiota tuman, Qibray tumani, Quyi Chirchiq tuman, Nurafshon shahar, Oqqoʻrgʻon tuman, Olmaliq shahar.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Toshkent viloyati iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish bosh boshqarmasi, monopoliyaga qarshi kurashish boshqarmasi, gʻaznachilik boshqarmasi
Toshkent viloyati hokimligi mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisi va Kotibiyat mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Kotibiyat mudiriga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimining mahalliy sanoatni rivojlantirish masalalari boʻyicha yordamchisiga axborot beradi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Sohasiga oid boʻlgan jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Kotibiyat mudiriga axborot
beradi;
Kotibiyat tomonidan murojaatlar qonuniy hal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Sohaga taalluqliligi boʻyicha viloyat hokimi qarori, farmoyishi va bayonnomalarni tayyorlaydi;
Kotibiyatda ijro intizomni mustahkamlash yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyatning ish rejasini ishlab chiqish va belgilangan tadbirlarni ijrosini taʼminlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Kotibiyat faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va Kotibiyatning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
Oʻziga biriktirilgan shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va Kotibiyatning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi.
Kotibiyatga hamda oʻziga biriktirilgan tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi, tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Kotibiyat mudiriga axborot beradi;
Kotibiyat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Kotibiyat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Kotibiyat bosh mutaxassisi yoʻqligida Kotibiyat ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassis vazifasini bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Oxangaron shahar, Ohangaron tuman, Parkent tuman, Pskent tuman, Toshkent tuman,
Oʻrta Chirchiq tuman, Chinoz tuman, Chirchiq shahar, Yuqori Chirchiq tuman, Yangiyoʻl tuman, Yangiyoʻl shahar
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- viloyat savdo-sanoat palatasi;
- viloyat davlat aktivlarini boshqarish boshqarmasi
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi;
Guruhga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda viloyat hokimligi rahbar kadrlar lavozimlari roʻyxatiga olingan rahbarlarni tanlash, tayinlash, joy-joyiga qoʻyish va ularga amaldagi va istiqbolli
kadrlar zahirasini shakllantirish boʻyicha guruhning faoliyatidagi ishlarni tashkil etadi va muvofiqlashtiradi. Shuningdek, guruh vakolatiga kiradigan vazifalarni hal etish chora-tadbirlarini belgilaydi.
Kadrlar zahirasining sifati uchun shaxsan javob beradi.
Zahiraga olingan kadrlarni bosqichma-bosqich moʻljallangan lavozimga tayyorlab borishni tashkil etadi. Kadrlarning tayyorlab borishning sxemalarini tuzilishini taʼminlaydi va uning ijrosini nazoratga oladi.
Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan tuman va shahar hokimliklari, mahalliy boshqaruv organlari ishini tashkillashtirish, ularning ish faoliyatini yaxshilash va takomillashtirish boʻyicha takliflar kiritadi.
Guruhga yuklangan vazifalarni bajarishda Guruh xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul qilingan hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
Toshkent viloyati hokimi tomonidan oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar ijrosini muvofiqlashtiradi;
boshqaruv apparati rahbarlari va mutaxassislarini qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish, ularni ragʻbatlantirish va ularga nisbatan intizomiy jazo choralarini qoʻllash toʻgʻrisidagi takliflarni hokimning koʻrib chiqishi uchun belgilangan tartibda kiritadi;
tasdiqlangan namunalar nomenklaturasiga muvofiq kadrlarni tanlash, joy-joyiga qoʻyish, mutaxassislarni tayinlash va lavozimdan ozod qilish chora-tadbirlari kompleksini amalga oshiradi, koʻrib chiqilayotgan nomzodlarni har tomonlama oʻrganishni va ular
boʻyicha ishonchli materiallar tayyorlanishini taʼminlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hududiy boʻlinmalarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining boshqaruv kadrlari faoliyatining tizimli monitoringini olib boradi;
hokimlarning mutasaddilik qiladigan oʻrinbosarlari bilan birgalikda hokimlik apparati kadrlarini lavozimga tayinlash va lavozimdan ozod qilish boʻyicha takliflar tayyorlaydi;
tashkiliy-kadrlar masalalari boʻyicha hokimning qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi, hokim rahbarligida oʻtkaziladigan yigʻilishlar, majlislar, uchrashuvlar va boshqa tadbirlarni tashkil etish chora-tadbirlarini koʻradi;
Guruhga yuklangan vazifalarni bajarishda Guruh xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi; Xalq deputatlari viloyat Kengashining hamda viloyat hokimligining ish rejasi loyihalarini tayyorlashda amaliy yordam koʻrsatadi.
Guruh faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
Oʻz vakolati doirasida kadrlarni tanlash, tavsiya etish va almashtirish masalalarini koʻrib chiqadi va viloyat hokimligi rahbariyati bilan kelishilgan holda amalga oshiradi.
Viloyat hokimiga guruh xodimlarini, tuman va shahar hokimliklari, mahalliy boshqaruv organlari rahbarlarini ragʻbatlantirish yoki lavozimdan ozod etish toʻgʻrisida takliflar kiritadi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi tashkiliy–kadrlar masalalari boʻyicha maslahatchisining xizmati va viloyat hokimining rahbarligida ish olib boradi.
Davlat mukofotlari bilan taqdirlashga doir hujjatlarni rasmiylashtirish ishlarini tashkil etadi.
Ushbu Nizomda koʻrsatilgan vakolatlar doirasida boshqa vazifalarni ham bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Umumiy rahbarlik va nazorat.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Umumiy rahbarlik va nazorat.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Viloyatda ommaviy tadbirlarni nazorat qiluvchi komissiyasi aʼzosi
- Viloyat Maʼnaviyat va maʼrifat Kengashi aʼzosi
- Davlat mukofotiga taqdim etish komissiyasi aʼzosi
- Viloyat hokimligi huzuridagi Jamoatchilik Kengashi aʼzosi
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
2Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Guruh rahbariga belgilangan tartibda axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Guruhning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Guruh faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Guruh rahbariga axborot beradi;
Guruh tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Guruh faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Toshkent viloyati hokimi va viloyat hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbari topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Guruh rahbari yoʻqligida Guruh ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Guruhga boshchilik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Boʻstonliq, Quyichirchiq, Bekobod, Qibray, Zangiota tumanlari va Nurafshon shahri hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi:
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat hokimligining qishloq va suv xoʻjaligi masalalari, shaharlar infratuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha kotibiyati majmuasiga kiruvchi viloyat boshqarma, idora va tashkilotlarning faoliyatini
tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Guruh rahbariga axborot beradi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Viloyatda ommaviy tadbirlarni nazorat qiluvchi komissiyasi aʼzosi
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
viloyat hokimi tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha har xil komissiyalar majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda viloyat hokimligi boshqaruv lavozimlari roʻyxatiga olingan rahbar kadrlarni tanlash, oʻrganish, istiqbolli va amaldagi kadrlar zahirasini shakllantirish, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash
masalalari bilan bevosita shugʻullanadi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi;
boshqaruv kadrlarini hisobga olish, ularning shaxsiy hujjatlar yigʻma jildlarini shakllantirish va yuritish ishlarini tashkil etadi;
zahiraga kiritilgan boshqaruv kadrlarining kasbiy bilimlarini doimiy takomillashtirish, malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash jarayonini tashkil qiladi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hududiy boʻlinmalarining, mahalliy davlat hokimiyati organlarining boshqaruv kadrlari va ularining zahirasi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bazasini shakllantirish va doimiy yangilab borishni taʼminlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda viloyat hokimligi rahbar kadrlar lavozimlari roʻyxatiga olingan rahbar va zahiradagi kadrlarni shaxsiy yigʻma jildlariga belgilangan tartibda maʼlumotlar toʻplab, ularning saqlanishini taʼminlaydi,
kadrlarni oʻzgarishini qayd etib boradi va har oyda vakant oʻrinlar haqida maʼlumotlar tayyorlaydi va Guruh rahbariga axborot beradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga kadrlarni tanlash, quyi tashkilot organlari rahbarlarini oʻqitish, malakasini oshirish, qayta tayyorlash, nomzodlarning hujjatlarini tayyorlash boʻyicha hamda oʻquv – seminarlar
oʻtkazish boʻyicha faoliyat olib boradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparati bilan oʻzaro hamkorlik qiladi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Qonunchilik palatasi va Xalq deputatlari mahalliy Kengashlari deputatlari saylovlarini, Oʻzbekiston Respublikasi referendumlarini tashkil etish va oʻtkazish boʻyicha tegishli saylov komissiyalariga yordam koʻrsatadi;
Xalq deputatlari Kengashining, uning komissiyalarining va boshqa ishchi organlarning faoliyatini tashkiliy-texnik jihatdan taʼminlaydi, deputatlarga ularning oʻz vakolatlarini amalga oshirishda koʻmaklashadi;
Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashining sessiyalari, viloyat faollari yigʻilishlarini tayyorlash va oʻtkazishni tashkillashtirishda, bu boradagi ishlarni viloyat hokimligi guruh va kotibiyatlari bilan hamkorlikda muvofiqlashtiradi.
fuqarolarning mahalla yigʻinlari raislari (oqsoqollari) saylovlarini tashkil etish va oʻtkazishda hududiy davlat organlariga koʻmaklashadi;
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Toshkent, Ohangaron, Parkent, Piskent tumanlari va Bekobod, Ohangaron shahri hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi:
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat hokimligining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha kotibiyati majmuasiga kiruvchi viloyat boshqarma, idora va tashkilotlarning faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan
Guruh rahbariga axborot beradi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Viloyat Maʼnaviyat va maʼrifat Kengashi
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
26. Yetakchi mutaxassis Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari,
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari bajarilishini tahlil
qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha hamda har xil komissiyalar majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparati bilan oʻzaro hamkorlik qiladi;
jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan, ariza, shikoyat va takliflarni koʻrib chiqadi, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Guruh rahbariga axborot beradi.
Guruhning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosini taʼminlash yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Guruh faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Har choraqda viloyat hokimligining kotibiyat, guruh va boʻlimlariga 1a, 2a kartoteka boʻyicha ijrosi taʼminlanmagan hujjat va topshiqlar boʻyicha maʼlumotnomalarni yozma va elektron shaklda taqdim etadi.
Har kuni 1a, 2a kartoteka boʻyicha kotibiyat, guruh va boʻlimlar kesimida ijro muddati oʻtkazilib yuborilgan hujjatlar toʻrisida maʼlumotni guruh rahbariga taqdim etadi.
30. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari boʻyicha hamda oʻz tashabusi bilan qabul qilingan viloyat hokimining qaror va farmoishlarni ijrosini taʼminlash boʻyicha 1a, 2a kartotekani yuritadi hamda tasdiqlangan tartib asosida
viloyat hokimligi tomonidan Vazirlar Mahkamasiga taqdim etiladigan 3,4-jadvallarni har chorak yakuni boʻyicha keyingi oyning 10 sanasigacha tayyorlab, viloyat hokimiga taqdim etadi.
3Guruh bosh mutaxassisi yoʻqligida Guruh ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassisga yuklatilgan vazifalarni bajaradi.
3Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yuqorichirchiq, Yangiyoʻl, Oqqoʻrgʻon tumanlari va Yangiyoʻl , Olmaliq shahri hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat hokimligi sanoatni rivojlantirish, iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari boʻyicha kotibiyati majmuasi tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning faoliyatini tahlil qiladi, ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Guruh
rahbariga axborot beradi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Viloyat hokimligi huzuridagi Jamoatchilik Kengashi
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimligi Tashkiliy-kadrlar guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi hamda viloyat hokimligi boshqaruv lavozimlari roʻyxatiga olingan rahbar kadrlarni tanlash, oʻrganish, istiqbolli va amaldagi kadrlar zahirasini shakllantirish, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash
masalalari bilan bevosita shugʻullanadi.
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda zarur tarzda
kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida belgilangan tartibda Guruh rahbariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari,
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimning hujjatlari bajarilishini tahlil
qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha tegishli komissiyalar majlislariga zarur materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
boshqaruv kadrlarini hisobga olish, ularning shaxsiy hujjatlar yigʻma jildlarini shakllantirish va yuritish ishlarini tashkil etadi;
Davlat mukofotlari bilan taqdirlashga doir hujjatlarni rasmiylashtirish ishlarini tashkil etadi.
Viloyat hokimligi apparat xodimlari shahar, tuman hokimliklari xodimlari, boshqarma va tashkilot rahbarlari telefon raqamlari roʻyxatini (ishlar boshqarmasi bilan birgalikda) tashkil etadi.
jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, bu borada bosh mutaxassis bilan hamkorlik qiladi, natijasi haqida Guruh rahbariga axborot beradi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idora va viloyat hokimligining tarkibiy boʻlinmalari bilan aloqani taʼminlaydi;
Guruh faoliyatiga aloqador boʻlgan masalalar yuzasidan viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi;
Guruhga kelayotgan va chiqib ketayotgan hujjatlar hisobotini yuritadi;
Guruhda viloyat hokimligining xatlari, qaror, farmoyish blankalarini yuritilishini taʼminlaydi;
Ish yuritishdan tugallangan hujjatlarni qabul qilish, hisobga olish va saqlashni amalga oshiradi hamda hujjatlarni rasmiy tartibda Toshkent viloyati hokimligi arxiv boʻlimiga topshiradi;
Guruh ish jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qoʻllanilishida Toshkent viloyati Kompyuterlashtirish markazi bilan hamkorlikni amalga oshiradi;
Guruh yetakchi mutaxassisi yoʻqligida Guruh ishini tashkil etadi va yetakchi mutaxassisga yuklatilgan vazifalarni vaqtincha bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Oʻrtachirchiq, Chinoz, Boʻka tumanlari, Chirchiq va Angren shaharlari hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda qatnashadi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar hamda jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar kompleksi hamda oila, onalik va bolalikni muhofaza qilish masalalari boʻyicha kotibiyati majmuasiga kiruvchi
tashkilotlarning faoliyatini tahlil qiladi, ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Guruh rahbariga axborot beradi;
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
- Davlat mukofotiga taqdim etish komissiyasi
Toshkent viloyati hokimligi Ijro apparati guruhi rahbari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
a) vazifalari:
viloyat hokimining Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Qonuni va Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari,
farmoyishlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariva farmoyishlarida belgilangan vakolatlari amalga oshirilishini davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda taʼminlash choralarini koʻradi;
ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, shuningdek Xalq deputatlari viloyat Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari bajarilishi holatini oʻrganish chora-tadbirlarini
amalga oshiradi;
“Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimiga kiritilgan hujjatlar ijrosining monitoringini yuritadi, har haftaning dushanba kuni viloyat hokimi, juma kuni viloyat hokimining birinchi oʻrinbosari huzurida muhokama qilish uchun tahliliy
hujjatlarni taqdim etadi;
viloyat hokimligiga kelib tushgan hamda viloyat hokimi tomonidan "Collective.uz" axborot almashish tizimi orqali ijroga yuborilgan hujjatlar bajarilishini tizim orqali nazoratga oladi, muddati oʻtkazilib bajarilmagan topshiriqlar boʻyicha masʼul ijrochilarga
maʼlumotlarni (eslatma) berib boradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparati bilan oʻzaro hamkorlik qiladi.
Ijro intizomi nazorati boʻlimi toʻgʻrisidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
b) funksiyalari:
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida"gi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston
Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan hokimlik zimmasiga yuklatilgan tegishli vazifalarni bajarish yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga
oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va
farmoyishlari bajarilishi yuzasidan hokimlik apparatining tegishli boʻlinmalari bilan birgalikda tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini taʼminlash boʻyicha tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab chiqilishini nazorat qiladi;
viloyat hokimligining ish rejasiga Ijro intizomi nazorati boʻlimi yoʻnalishi boʻyicha masalalarga doir takliflarni kiritadi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniyva yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi;
Ijro intizomi nazorati boʻlimi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.
v) huquqlari:
hokimlikda koʻrib chiqiladigan tegishli masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun zarur boʻlgan materiallar va maʼlumotlarni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, shaharlar va tumanlar hokimliklaridan, boshqa
tashkilotlardan belgilangan tartibda soʻrash va olish;
zarurat boʻlganda, hokimlikda koʻrib chiqiladigan tegishli masalalarni ishlab chiqish, axborot va tahliliy materiallarni, shuningdek viloyat hokimining hujjatlari loyihalarini tayyorlash uchun davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari,
shaharlar va tumanlar hokimliklari rahbarlariva xodimlarini taklif etish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari, boshqa tashkilotlar rahbarlariga tezkorlik bilan hal etishni talab qiladigan hamda boshqaruv apparatiga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan
bogʻliq boʻlgan masalalar boʻyicha belgilangan tartibda topshiriqlar berish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari, boshqa tashkilotlarning normativ-huquqiy va boshqa hujjatlarning, viloyat hokimining hujjatlari va topshiriqlari, uning oʻrinbosarlari topshiriqlari bajarilishi
yuzasidan ishlarini belgilangan tartibda oʻrganish.
g) majburiyatlari:
oʻziga yuklatilgan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
boʻlim vakolatiga kiradigan masalalar boʻyicha davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan viloyat hokimligiga kiritiladigan takliflar va hujjatlar sifatli va oʻz vaqtida ishlab chiqilishining tashkil etilishi, ularning iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy
ekspertizadan oʻtkazilishi, shuningdek asoslangan xulosalar tayyorlanishi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga koʻrib chiqish uchun kiritiladigan boʻlim faoliyatiga tegishli hujjatlar va takliflar loyihalarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish sifati,
shuningdek kiritilgan loyihalar va qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishi;
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 Farmoni hamda 2021-yil 31-maydagi “ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini taʼminlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi
PQ-5132-son, “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari samarali va natijali ijro etilishi, shuningdek ijro intizomi mustahkamlanishi uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va
uning komplekslari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hamda barcha darajalardagi hokimliklar rahbarlarining shaxsiy javobgarligi toʻgʻrisida” 2017-yil 11-apreldagi PQ–2881-son qarorlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining “Ijro intizomini
mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 1999-yil 12-yanvardagi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomi taʼminlanishi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarining, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarining, shuningdek viloyat hokimi topshiriqlarining davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan bajarilishi holatining ish rejasi asosida oʻz vaqtida oʻrganilishi uchun javob beradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
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Angren, Bekobod, Olmaliq, Ohangaron, Nurafshon, Chirchiq, Yangiyoʻl shaharlari, Bekobod, Boʻka, Boʻstonliq, Zangiota, Qibray, Quyi Chirchiq, Oqqoʻrgʻon, Ohangaron, Parkent, Piskent, Toshkent, Oʻrta Chirchiq, Chinoz, Yuqori Chirchiq, Yangiyoʻl
tumanlari
Toshkent viloyati hokimligi Ijro apparati guruhi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Ijro apparati guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 29-martdagi “Oʻzbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish boʻyicha normativ hujjatlarni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori
bilan tasdiqlangan Yoʻriqnoma asosida ish yuritadi.
Viloyat hokimi qarorlarini, farmoyishlarini e-qaror.gov.uz elektron dasturidan yuklab olib Collektiv.uz” elektron tizimi orqali hujjatning elektron (pdf.) koʻrinishini ijrochilarga yetib borishini taʼminlaydi.
Viloyat hokimi qabul qilgan meʼyoriy hujjatlar boʻyicha yarim yillik va yillik maʼlumot hisobotini tayyorlaydi.
Viloyat hokimligining blankalarini rasmiylashtirib boradi va guruh, kotibiyatlarga belgilangan tartibda berib boradi.
 Ye-xat elektron davturi orqali yuqori va quyi tashkilotlardan kelgan xat, hujjatlarni qabul qiladi, roʻyxatdan oʻtkazadi. Kelgan maʼlumotlarni “Collektiv.uz” elektron tizimiga roʻyxatga oladi.
Viloyat hokimi qaror, farmoyishlarini koʻpaytirilgan nusxalarini, guruh va kotibiyatlardan tushgan kundalik (korrespondensiya) xatlarni har birini rasmiylashtiradi va ularni manziliga qarab konvertlarga soladi hamda maxsus aloqa boʻlimi orqali joʻnatadi.
Guruh faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi
Toshkent viloyati hokimligi Ijro apparati guruhi rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Viloyat hokimining topshirigʻiga koʻra Ijro apparati guruhi rahbari yoʻqligida Guruh ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Guruhga boshchilik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren, Bekobod, Olmaliq, Ohangaron, Nurafshon, Chirchiq, Yangiyoʻl shaharlari, Bekobod, Boʻka, Boʻstonliq, Zangiota, Qibray, Quyi Chirchiq, Oqqoʻrgʻon, Ohangaron, Parkent, Piskent, Toshkent, Oʻrta Chirchiq, Chinoz, Yuqori Chirchiq, Yangiyoʻl
tumanlari
Toshkent viloyati hokimligi Murojaatlar bilan ishlash boʻlimi boshligʻi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Boʻlimga bevosita rahbarlikni amalga oshiradi, mutaxassislar ishini tashkil qiladi hamda Boʻlimga yuklangan vazifalar va funksiyalarning bajarilishi va ijro intizomining ahvoli uchun shaxsan javob beradi;
Toshkent viloyati hokimi va uning oʻrinbosarlari tomonidan jismoniy shaxslarning va yuridik shaxslar vakillarining shaxsiy, sayyor va ommaviy qabullarini tashkil etadi;
Toshkent viloyati, shahar va tuman hokimliklari hamda boshqarma, tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini koʻrib chiqilishining holati va natijadorligini toʻgʻrisida tizimli monitoringini hamda maʼlumotlar bazasini shakllantirishni
taʼminlaydi;
zarur boʻlgan hollarda, jismoniy va yuridik shaxslarning yozma, ogʻzaki va elektron murojaatlarini koʻrib chiqishda qatnashish uchun shahar va tuman hokimliklari hamda boshqarma, tashkilotlarning mansabdor shaxslarini jalb etadi;
Boʻlim mutaxassislarining kasbiy darajasini oshirish va ijro intizomini mustahkamlash choralarini taʼminlaydi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini koʻrib chiqish natijalarini tushuntirish uchun zarur boʻlgan materiallar va asoslarni soʻrab oladi;
Toshkent viloyati hokimi va uning oʻrinbosarlari tomonidan Boʻlim vakolati sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha oʻtkaziladigan yigʻilishlarda qatnashadi;
Boʻlimning tasdiqlangan tuzilmasiga va lavozimlar jadvaliga muvofiq lavozimlarga nomzodlar boʻyicha takliflarni jiddiy ishlab chiqish va Ijro nazorati guruhiga va Tashkiliy-kadrlar guruhiga koʻrib chiqish uchun kiritadi, mutaxassislarning kasbiy darajasini
va ish malakasini oshirish boʻyicha choralarni amalga oshiradi, shuningdek, ularni ragʻbatlantirish va ularga tanbeh berish boʻyicha takliflarni kiritadi;
Toshkent viloyati hokimligida ish yuritish boʻyicha Yoʻriqnomaga muvofiq ish yuritilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligiga kelib tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini koʻrib chiqish uchun tegishli shahar va tuman hamda boshqarma, tashkilotlariga koʻrib chiqish uchun yuboradi;
Boʻlimdan chiquvchi xat-xabarlarni imzolaydi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren, Ohangaron, Olmaliq shaharlari va Piskent, Boʻka, Oxangaron, Parkent, Yuqorichirchiq tumanlari.
Doimiy komissiya va Kengashlar raisi/ oʻrinbosari/ kotibiligi
Yoʻq
Toshkent viloyati hokimligi Murojaatlar bilan ishlash boʻlimi bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Boʻlim mudiri vaqtincha boʻlmagan taqdirda uning vazifasini Boʻlimning bosh mutaxassisi bajaradi. Shuningdek,
Toshkent viloyati hokimligiga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan yozma murojaatlarni rasmiylashtirish, hisobga olishni taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligiga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan yozma murojaatlarni tarkibiy boʻlinmalarga oʻz vakolatlari doirasida koʻrib chiqish uchun taqsimlaydi;
Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy boʻlinmalarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini koʻrib chiqish holatini har tomonlama tahlil va nazorat qiladi;
Toshkent viloyati hokimligi tizimida murojaatlar bilan ishlash holati hamda natijadorligini shaxsiy ish rejasiga muvofiq oʻrganadi, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash boʻyicha ularning ish samaradorligini oshirishga doir takliflar kiritadi;
materiallar boʻyicha Boʻlim mudiriga, shuningdek, belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimiga axborot beradi;
Toshkent viloyati hokimligiga tushgan yozma murojaatlar boʻyicha funksional masalalar va hujjatlarga muvofiq tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi hamda uning muntazam toʻldirilib, yangilab borilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy boʻlinmalarida murojaatlarni koʻrib chiqish natijalari boʻyicha umumlashtirilgan materiallarni Toshkent viloyati hokimi apparat yigʻilishiga muhokama etish uchun har chorakda tayyorlaydi;
materiallarning oʻz vaqtida sifatli va haqqoniy tayyorlanishi hamda topshiriqlar bajarilishining nazoratini taʼminlash uchun shaxsan javob beradi;
vazifalar taqsimotiga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
jismoniy shaxslarni va yuridik shaxslar vakillarini qabul qiladi, Toshkent viloyati hokimi va oʻrinbosarlari tomonidan shaxsiy, sayyor va ommaviy qabullarni tashkil etadi;
shahar va tuman hokimliklari hamda boshqarma, tashkilotlarida jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash yakunlari boʻyicha har choraklik axborotlarning Toshkent viloyati hokimiga taqdim etilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligida jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash boʻyicha elektron hujjat aylanish tizimini yaratish, yuritish va doimiy takomillashtirib borishni taʼminlaydi;
materiallarning oʻz vaqtida sifatli va haqqoniy tayyorlanishi hamda topshiriqlar bajarilishining nazoratini taʼminlash uchun shaxsan javob beradi;
vazifalar taqsimotiga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Chirchiq, Yangiyoʻl shaharlari va Yangiyoʻl, Zangiota, Toshkent, Qibray, Boʻstonliq tumanlari.
Doimiy komissiya va Kengashlar raisi/ oʻrinbosari/ kotibiligi
Yoʻq.
Toshkent viloyati hokimligi Murojaatlar bilan ishlash boʻlimi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasidan Vazirlar Mahkamasi apparatiga tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning elektron murojaatlarini rasmiylashtirish va hisobga olishni taʼminlaydi va Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy
boʻlinmalariga va shaharv a tuman hokimliklariga oʻz vakolatlari doirasida koʻrib chiqish uchun taqsimlaydi;
Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy boʻlinmalarida hamda shahar va tuman hokimliklarida jismoniy va yuridik shaxslarning elektron murojaatlarini koʻrib chiqish holatini har tomonlama tahlil va nazorat qiladi;
Shahar va tuman hamda boshqarma, tashkilotlarda murojaatlar bilan ishlash holati hamda natijadorligini shaxsiy ish rejasiga muvofiq oʻrganadi, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash boʻyicha ularning ish samaradorligini oshirishga doir
takliflar kiritadi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasidan tushgan murojaatlarni tarkibiy boʻlinmalarda koʻrib chiqish natijalari boʻyicha umumlashtirilgan materiallarni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga taqdim etish uchun har
chorakda tayyorlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasidan tushgan elektron murojaatlar boʻyicha funksional masalalar va hujjatlarga muvofiq tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi hamda uning muntazam toʻldirilib, yangilab borilishini
taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligida jismoniy va yuridik shaxslarning elektron murojaatlarini koʻrib chiqish masalalari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Virtual qabulxonasi bilan doimiy hamkorlik qiladi;
materiallar boʻyicha Boʻlim mudiriga, shuningdek, belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimiga axborot beradi;
materiallarning oʻz vaqtida sifatli va haqqoniy tayyorlanishi hamda topshiriqlarni bajarilishining nazoratini taʼminlash uchun shaxsan javob beradi;
vazifalar taqsimotiga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
1Inspektorlar boʻlimda ish yuritilishini taʼminlaydi, murojaatlarni roʻyxatga oladi, hujjatlarning boʻlimdan oʻtishini nazorat qiladi, hujjatlar yigʻmajildlarining tayyorlanishini va arxivga saqlash uchun oʻz vaqtida topshirilishini taʼminlaydi, oʻzlariga yuklangan
boshqa funksiyalarni bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Oʻrtachirchiq, Oqqoʻrgʻon, Quyichirchiq, Chinoz tumanlari.
Doimiy komissiya va Kengashlar raisi/ oʻrinbosari/ kotibiligi
Yoʻq
Toshkent viloyati hokimligi Murojaatlar bilan ishlash boʻlimi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasidan Vazirlar Mahkamasi apparatiga tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning elektron murojaatlarini rasmiylashtirish va hisobga olishni taʼminlaydi va Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy
boʻlinmalariga va shaharv a tuman hokimliklariga oʻz vakolatlari doirasida koʻrib chiqish uchun taqsimlaydi;
Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy boʻlinmalarida hamda shahar va tuman hokimliklarida jismoniy va yuridik shaxslarning elektron murojaatlarini koʻrib chiqish holatini har tomonlama tahlil va nazorat qiladi;
Shahar va tuman hamda boshqarma, tashkilotlarda murojaatlar bilan ishlash holati hamda natijadorligini shaxsiy ish rejasiga muvofiq oʻrganadi, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash boʻyicha ularning ish samaradorligini oshirishga doir
takliflar kiritadi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasidan tushgan murojaatlarni tarkibiy boʻlinmalarda koʻrib chiqish natijalari boʻyicha umumlashtirilgan materiallarni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga taqdim etish uchun har
chorakda tayyorlaydi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasidan tushgan elektron murojaatlar boʻyicha funksional masalalar va hujjatlarga muvofiq tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasini shakllantiradi hamda uning muntazam toʻldirilib, yangilab borilishini
taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligida jismoniy va yuridik shaxslarning elektron murojaatlarini koʻrib chiqish masalalari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Virtual qabulxonasi bilan doimiy hamkorlik qiladi;
materiallar boʻyicha Boʻlim mudiriga, shuningdek, belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimiga axborot beradi;
materiallarning oʻz vaqtida sifatli va haqqoniy tayyorlanishi hamda topshiriqlarni bajarilishining nazoratini taʼminlash uchun shaxsan javob beradi;
vazifalar taqsimotiga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.
1Inspektorlar boʻlimda ish yuritilishini taʼminlaydi, murojaatlarni roʻyxatga oladi, hujjatlarning boʻlimdan oʻtishini nazorat qiladi, hujjatlar yigʻmajildlarining tayyorlanishini va arxivga saqlash uchun oʻz vaqtida topshirilishini taʼminlaydi, oʻzlariga yuklangan
boshqa funksiyalarni bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Nurafshon, Bekobod shaharlari va Bekobod.
Doimiy komissiya va Kengashlar raisi/ oʻrinbosari/ kotibiligi
Yoʻq
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Quyi Chirchiq, Chinoz, Oqqoʻrgʻon, Yangiyoʻl, Boʻka, Bekobod, Piskent, Oʻrta Chirchiq tumanlari, Yangiyoʻl, Bekobod, Ohangaron shaharlari
Toshkent viloyati hokimligi Umumiy boʻlim mudiri
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Vazifalar:
Toshkent viloyati  hokimligi umumiy boʻlim faoliyatini tashkiliy-texnik jihatdan taʼminlashni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish yoʻli bilan ishlar sifatini yaxshilashni amalga oshiradi;
tasdiqlangan normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ish yuritish va tushadigan xat-xabarlarni qabul qilish, roʻyxatdan oʻtkazish, hisobga olish, taqsimlash va mansubligiga koʻra yuborishni, chiquvchi xat-xabarlarni qabul qilish va joʻnatishni tashkil qiladi;
Toshkent viloyati  hokimining hujjatlarini roʻyxatdan oʻtkazish, hisobga olish, rasmiylashtirish, koʻpaytirishni va shu jumladan joʻnatishni taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligi umumiy boʻlimi faoliyatini moliyaviy-xoʻjalik va moddiy-texnik taʼminlash darajasini oʻrganib takliflar kiritadi va xodimlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish tadbirlarini amalga oshiradi;
Tegishli topshiriqlarni (fishkalarni) tayyorlaydi, tegishli materiallar haqida hokimga axborot beradi va imzolangan topshiriqlarning belgilangan tartibda ijrochilarga yuborilishini tashkil etadi;
“E-qaror” elektron dasturi orqali qabul qilingan Toshkent viloyati hokimining qarorlari va farmoyishlarini ijrochilar va masʼullarga yetkazilishini tashkil etadi;
Umumiy boʻlimga tegishli masalalar boʻyicha hokimning qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi;
Tuman va shahar hokimliklari umumiy boʻlimlariga uslubiy rahbarlikni amalga oshirish, ularni axborotlarini eshitish, ish yuritish boʻyicha konsultatsiyalar oʻtkazadi;
Umumiy boʻlim toʻgʻrisidagi Nizomga va Toshkent viloyati hokimining qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Funksiyalar
Umumiy boʻlim oʻziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan Umumiy boʻlimga yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining apparati, hokim va uning
oʻrinbosarlari topshiriqlari boʻyicha tegishli tahliliy, maʼlumotnoma, statistik materiallar va takliflarni tayyorlanishida hamkorlikni amalga oshiradi;
davlat sirlari boʻlgan maʼlumotlar yoki qonun bilan muhofaza qilinadigan boshqa axborotlarning himoya qilinishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimligining ish rejasiga Umumiy boʻlimiga oid masalalar boʻyicha takliflarni kiritadi;
Umumiy boʻlim qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.
Huquqlari va majburiyatlari
Umumiy boʻlim oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:
hokimlikda koʻrib chiqiladigan masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun zarur boʻlgan materiallar va maʼlumotlarni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, tuman va shahar hokimliklaridan, boshqa tashkilotlardan 
belgilangan tartibda soʻrash va olish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, shaharlar va tumanlar hokimliklaridan, boshqa tashkilotlar tomonidan kiritilgan Toshkent viloyati hokimining hujjatlari va qarorlari loyihalarini puxta qayta ishlashni belgilangan tartibda
talab qilish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari, boshqa tashkilotlar rahbarlariga tezkorlik bilan hal etishni talab qiladigan hamda boshqaruv apparatiga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan
bogʻliq boʻlgan masalalar boʻyicha belgilangan tartibda topshiriqlar berish;
oʻziga yuklangan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan Toshkent viloyati hokimligiga, yaʼni boʻlimga yuklatilgan vazifalar yuzasidan kiritiladigan takliflar va hujjatlar sifatli va oʻz vaqtida ishlab chiqilishining tashkil etilishi, qonuniyligini koʻrib chiqib, asoslangan
xulosalar tayyorlanishi  uchun javob beradi.
Vakolatlari
Boʻlim faoliyatiga rahbarlik qiladi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
Boʻlimga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimligi ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
Boʻlimga yuklangan vazifalarni bajarishda boʻlim xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazorat qiladi;
Umumiy boʻlim masalalari boʻyicha hokimning qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi, hokim rahbarligida oʻtkaziladigan yigʻilishlar, majlislar, uchrashuvlar va boshqa tadbirlarni tashkil etishda ishtirok etadi;
Toshkent viloyati hokimligi umumiy boʻlimi xodimlarining ishlash sharoitini yaxshilaydi va zarur xoʻjalik mollari boʻyicha bildirgilar kiritadi;
hokim yordamchisi, hokim oʻrinbosarlarining kotibiyatlari hamda tarkibiy boʻlinma bilan birgalikda yuqori turuvchi idoralardan kelgan hujjatlarni belgilangan tartibda koʻrib chiqishni va masʼullarga yoʻnaltirishni (fishka) tashkil qiladi;
Umumiy boʻlim mudiri uzrli sabablarga koʻra yoʻq paytida vazifalari Toshkent viloyat hokimi koʻrsatmasi asosida masʼul xodimga vaqtincha vazifasini bajarish yuklatiladi;
Viloyat  hokimidan va oʻrinbosarlaridan ijro uchun chiqarilgan hujjatlar tegishli hokim oʻrinbosarlari kotibiyatlarga, tarkibiy boʻlinmaga, korxona va tashkilotlarga hamda tuman va shahar hokimliklariga yetkazilishini nazorat qiladi;
Viloyat, shahar va tuman hokimliklari umumiy boʻlimlarida Ish yuritish boʻyicha yoʻriqnoma talablariga rioya etilishini nazorat qiladi;
Ijro nazorati boʻlimi bilan ijro intizomi holatini oʻrganishda hamkorlik qiladi;
viloyat hokimligi tarkibiy boʻlinmalarida hujjatlar yigʻma jild nomenklaturasini aniqlashtiradi. Toshkent viloyati hokimligi boshqaruv apparati uchun hujjatlar yigʻma jild nomenklaturasini tuzadi, unga rioya etilishini nazorat qiladi;
oʻziga yuklangan boshqa funksiyalarni belgilangan tartibda amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Quyi Chirchiq, Chinoz, Oqqoʻrgʻon, Yangiyoʻl, Boʻka, Bekobod, Piskent, Oʻrta Chirchiq tumanlari, Yangiyoʻl, Bekobod, Ohangaron shaharlari
Toshkent viloyati hokimligi Umumiy boʻlim bosh mutaxassisi
2.1. Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Vazifalar:
tasdiqlangan normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq ish yuritish va tushadigan xat-xabarlarni qabul qilish, roʻyxatdan oʻtkazish, hisobga olish, taqsimlash va mansubligiga koʻra yuborishni, chiquvchi xat-xabarlarni qabul qilish va joʻnatishni taʼminlaydi;
Toshkent viloyati  hokimining hujjatlarini roʻyxatdan oʻtkazish, hisobga olish, rasmiylashtirish, koʻpaytirishni va shu jumladan joʻnatishni taʼminlaydi;
Tegishli topshiriqlarni (fishkalarni) tayyorlaydi, tegishli materiallar haqida hokimga axborot beradi va imzolangan topshiriqlarning belgilangan tartibda ijrochilarga yuborilishini taʼminlaydi;
“E-qaror” elektron dasturi orqali qabul qilingan Toshkent viloyati hokimining qarorlari va farmoyishlarini ijrochilar va masʼullarga yetkazilishini taʼminlaydi;
Umumiy boʻlimga tegishli masalalar boʻyicha hokimning qarorlari va boshqa huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlaydi.
Funksiyalar
Umumiy boʻlim oʻziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan Umumiy boʻlimga yuklangan vazifalarni bajarish yuzasidan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari, Oʻzbekiston Respublikasining Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining apparati, hokim va uning
oʻrinbosarlari topshiriqlari boʻyicha tegishli tahliliy, maʼlumotnoma, statistik materiallar va takliflarni tayyorlanishida hamkorlikni amalga oshiradi;
davlat sirlari boʻlgan maʼlumotlar yoki qonun bilan muhofaza qilinadigan boshqa axborotlarning himoya qilinishini taʼminlaydi;
Huquqlari va majburiyatlari:
hokimlikda koʻrib chiqiladigan masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun zarur boʻlgan materiallar va maʼlumotlarni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, tuman va shahar hokimliklaridan, boshqa tashkilotlardan 
belgilangan tartibda soʻrash va olish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, shaharlar va tumanlar hokimliklaridan, boshqa tashkilotlar tomonidan kiritilgan Toshkent viloyati hokimining hujjatlari va qarorlari loyihalarini puxta qayta ishlashni belgilangan tartibda
talab qilish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari, boshqa tashkilotlar rahbarlariga tezkorlik bilan hal etishni talab qiladigan hamda boshqaruv apparatiga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan
bogʻliq boʻlgan masalalar boʻyicha belgilangan tartibda topshiriqlar berish;
oʻziga yuklangan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan Toshkent viloyati hokimligiga, yaʼni boʻlimga yuklatilgan vazifalar yuzasidan kiritiladigan takliflar va hujjatlar sifatli va oʻz vaqtida ishlab chiqilishining tashkil etilishi, qonuniyligini koʻrib chiqib, asoslangan
xulosalar tayyorlanishi  uchun javob beradi.
Vakolatlari
Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimligi Umumiy boʻlim mudirining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil
12-yanvardagi “Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida”
12-son va 1999-yil 29-martdagi “Oʻzbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil etish boʻyicha normativ hujjatlarni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan Yoʻriqnoma asosida ish
yuritadi.
Viloyat hokimligiga kelib tushgan hujjatlar boʻyicha yarim yillik va yillik maʼlumot hisobotini tayyorlaydi;
Yuqori va quyi tashkilotlardan kelgan xat, hujjatlarni qabul qiladi, roʻyxatdan oʻtkazadi. Kelgan maʼlumotlarni boʻlinmalar boʻyicha yoʻnaltiradi (fishka). Rasmiylashtirilgan hujjatlarni (korrespondensiya) viloyat hokimi koʻrsatmasiga asosan masʼul
shaxslarga oʻz vaqtida yetkazadi.
Viloyat hokimi qaror, farmoyishlarini koʻpaytirilgan nusxalarini, guruh va kotibiyatlardan tushgan kundalik (korrespondensiya) xatlarni har birini rasmiylashtiradi va ularni manziliga qarab maxsus aloqa boʻlimi orqali joʻnatadi.
Viloyat hokimligiga kelib tushgan xat, bayon hujjatlarni yarim yillik va yillik hisobotini tayyorlaydi. Hukumat idoralaridan kelgan qaror, farmoyishlarni yilligini jildlaydi, jihozlaydi va arxivga topshiradi.
Boʻlim mudiri bilan kelishilgan holda viloyat hokimligining kotibiyat, guruh va boʻlimlari, shahar va tuman hokimliklari hamda boshqarma va tashkilotlarda hujjatlar va topshiriqlarning oʻz vaqtida bajarilishi boʻyicha ijro intizomi nazoratini tashkil etish va
uning ahvoli boʻyicha oʻrganishlarda ishtirok etadi.
Shahar va tuman hokimliklarining umumiy boʻlimi mudirlari ishlariga amaliy yordam beradi va ish faoliyatini nazorat qilib boradi.
Boʻlim faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Toshkent viloyati hokimligi Umumiy boʻlim mudirining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
2.2. Biriktirilgan shahar va tumanlar
Ohangaron, Parkent, Yuqori Chirchiq, Qibray, Boʻstonliq, Zangiota, Toshkent tumanlari, Angren, Olmaliq, Chirchiq, Nurafshon shaharlari
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va tiklash, voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik, qarovsizlik, huquqbuzarliklar va gʻayriijtimoiy xatti-harakatlarga imkon tugʻdiruvchi sabablar va sharoitlarni
aniqlash hamda bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
davlat organlari, fuqarolarning oʻzini-oʻzi boshqarish organlari va tashkilotlarning voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari boʻyicha
faoliyatini muvofiqlashtirish;
voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida koʻrilayotgan choralarni baholash, monitoring qilish va samaradorligini oshirish;
tizimli kamchiliklarning sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish;
oila tarbiyasiga olingan nogironligi boʻlgan bolalarni tibbiy koʻrikdan oʻtkazib, ular davolanadigan tibbiyot muassasalar roʻyxatini shakllantirish va davolash xarajatlari miqdorini aniqlash, shuningdek, “Mehr daftari” va homiylar hisobidan zarur mablagʻlar
ajratish choralarini koʻrish;
bolalar oʻrtasida nazoratsizlik, qarovsizlik, huquqbuzarliklar va boshqa gʻayriijtimoiy xatti-harakatlarning oldini olish, turarjoyga muhtojlar sifatida hisobda turgan yetim bolalar, ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalar, ular toifasiga kiradigan 18
yoshdan 23 yoshgacha boʻlgan shaxslarni oʻz vaqtida turarjoylar bilan taʼminlash
bolalar, ayniqsa ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalar oʻrtasida vatanparvarlik yoʻnalishidagi maʼnaviy-maʼrifiy va madaniy tadbirlarni oʻtkazish, bolalar sport turlarini rivojlantirish, ularni milliy ot sporti va kitobxonlikka qiziqtirish va jalb etish
choralarini koʻrish;
bolalar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ishonchli himoya qilinishini taʼminlash, ularning ota-ona qaramogʻidan mahrum boʻlishining oldini olish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar, ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalari va
tarbiya koloniyalari faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini monitoring qilish;
bolalar oʻrtasida nazoratsizlik, qarovsizlik, huquqbuzarliklar va boshqa gʻayriijtimoiy xatti-harakatlarning oldini olish, ularga imkon tugʻdiruvchi sabablar va sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish;
spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki aql-iroda faoliyatiga taʼsir etuvchi boshqa moddalarni muntazam ravishda isteʼmol qilayotgan bolalarni tashxislash, davolash va tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya qilish, ustuvor ravishda bolalarga sifatli
tibbiy yordam koʻrsatish;
ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda boʻlgan, shuningdek, taʼlim muassasalaridagi mashgʻulotlarga uzrli sabablarsiz qatnashmayotgan bolalarning hisobini yuritish, bunday holatlarni bartaraf etish, alohida taʼlim ehtiyojlari boʻlgan bolalarni inklyuziv taʼlimga jalb
qilish choralarini koʻrish;
maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama kamol topishiga munosib shart-sharoitlar yaratish, ularni maktabgacha taʼlim bilan bosqichma-bosqich toʻliq qamrab olish, oilaga tarbiyaga olingan bolalar va ijtimoiy koʻmakka muhtoj oilalar bolalariga
belgilangan imtiyozlar asosida taʼlim olishini hamda yangi imtiyozlar yaratilishini taʼminlash
bolalarning ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish va kengaytirish, ularning individual xususiyatlarini rivojlantirish, salohiyatini oshirish va isteʼdodini toʻla namoyon etish choralarini koʻrish;
bolalarni sport bilan muntazam ravishda shugʻullanishga jalb etish, bolalar sport taʼlimi sifatini oshirish, barcha mintaqalarda, ayniqsa, qishloq va chekka hududlarda bolalar sporti obyektlari tarmogʻini yanada kengaytirish orqali bolalar sportini yanada
rivojlantirish;
bolalarni, ayniqsa oliy taʼlim muassasalariga oʻqishga kira olmagan hamda kasb egallash istagini bildirgan umumiy oʻrta va oʻrta maxsus taʼlim muassasalari bitiruvchilarini mehnat bozorida talab yuqori boʻlgan kasb-hunarga oʻqitishni tashkil etish.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Boʻka t. Boʻstonliq t. Bekobod t. Ohangaron t. Oqqoʻrgʻon t. Zangiota t. Parkent t. Piskent t. Quyichirchiq.t Qibray t. Oʻrtachirchiq t. Chinoz t. Yuqorichirchiq t. Yangiyoʻl t. Toshkent t.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Milliy gvardiyaning Toshkent viloyati boʻyicha boshqarmasi
Viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi Huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi
Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi
Viloyati xalq taʼlimi boshqarmasi
Viloyat madaniyat boshqarmasi
Viloyat turizm va sport bosh boshqarmasi
Viloyat Maktabgacha taʼlim boshqarmasi
Viloyat kasbiy taʼlimni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi
Viloyat bandlik bosh boshqarmasi
Viloyat sogʻliqni saqlash boshqarmasi
Viloyat moliya bosh boshqarmasi
Viloyat mahalla va oilani qoʻllab-quvvatlash boshqarmasi
Viloyat prokuraturasi
Respublika Maʼnaviyat va maʼrifat markazining viloyat boʻlimi
Bolalar masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi kotibi
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Bolalar masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi oʻz faoliyatini Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-avgustdagi “Bola huquqlarining kafolatlarini taʼminlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PF–6275-son
Farmoni va mazkur Farmon bilan tasdiqlangan “Bolalar masalalari boʻyicha komissiyalar toʻgʻrisida”gi Nizom hamda Oʻzbekiston Respublikasining “Voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi toʻgʻrisida”gi Qonun
talablariga muvofiq amalga oshiradi.
Viloyat komissiyasi oʻz ishini Bolalar masalalari boʻyicha komissiyalarda ish yuritish va hujjatlar bilan ishlash toʻgʻrisida”gi Yoʻriqnomaga muvofiq amalga oshiradi.
Bolalar masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi:
voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik, qarovsizlik, huquqbuzarliklar va boshqa gʻayriijtimoiy xatti-harakatlarning oldini olish, ularga imkon tugʻdiruvchi sabablar va sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish;
voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini taʼminlash;
ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda boʻlgan voyaga yetmaganlarni ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiya qilish maqsadida tuziladi.
Viloyat komissiyasining shaxsiy tarkibi viloyat hokimi tomonidan tasdiqlanadi.
Viloyat komissiyasi rais (viloyat hokimi), rais oʻrinbosari va 10-18 nafargacha boʻlgan aʼzosidan iborat tarkibda tuziladi. Komissiya aʼzolari soni ish hajmidan kelib chiqib belgilanadi.
Komissiya oʻz vakolatiga kiritilgan masalalar boʻyicha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan bajarilishi majburiy boʻlgan qarorlarni qabul qiladi.
Davlat organlari va tashkilotlar, ularning mansabdor shaxslari komissiya qarorlarini bajarish yuzasidan koʻrilgan chora-tadbirlar toʻgʻrisida komissiyaga oʻn kunlik muddat mobaynida xabar berishlari shart.
Komissiyani moddiy-texnik jihatdan taʼminlash bilan bogʻliq masalalarni hal etish boʻyicha vazifalar tegishli ravishda viloyat hokimligiga yuklanadi.
Bolalar masalalari boʻyicha viloyat komissiyasi masʼul kotibi viloyat komissiyasi raisining farmoyishiga asosan lavozimga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi.
Viloyat komissiyasi har yil uchun belgilangan ish reja asosida faoliyatini tashkil etadi va rejalashtiradi.
Quyidagilar viloyat komissiyasi masʼul kotibining asosiy vazifalari hisoblanadi:
voyaga yetmaganlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va tiklash, voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik, qarovsizlik, huquqbuzarliklar va gʻayriijtimoiy xatti-harakatlarga imkon tugʻdiruvchi sabablar va sharoitlarni
aniqlash hamda bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirish;
davlat organlari, fuqarolarning oʻzini-oʻzi boshqarish organlari va tashkilotlarning voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari boʻyicha
faoliyatini muvofiqlashtirish;
voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida koʻrilayotgan choralarni baholash, monitoring qilish va samaradorligini oshirish;
tizimli kamchiliklarning sabab va shart-sharoitlarini aniqlash, tahlil qilish va bartaraf etish;
huquqbuzarliklarning oldini olish va ularni bartaraf etishda, shuningdek huquqbuzarlik sodir etish sabablari va bunga imkoniyat yaratayotgan shart-sharoitlarni aniqlashda davlat organlari va tashkilotlarning hamkorligini yaxshilash boʻyicha chora-tadbirlarni
ishlab chiqish va amalga oshirish;
voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid maʼlumotni toʻplash, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish hamda tegishli organlar va muassasalar faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida ulardan foydalanish;
tuman (shahar) komissiyalari faoliyatini muvofiqlashtirish.
Viloyat komissiyasi masʼul kotibi oʻziga yuklangan vazifalardan kelib chiqib:
viloyat hududidagi voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi, ushbu hodisalarning kelib chiqish sabablarini bartaraf etish, bolalarni joylashtirish va ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish
boʻyicha tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga oshirilishini nazorat qiladi;
tumanlar (shaharlar) komissiyalarining ishini nazorat qiladi va yoʻnaltiradi, ularning faoliyatini tahlil qiladi, ularga tashkiliy-uslubiy yordam koʻrsatadi;
davlat organlari va tashkilotlarning ijobiy ish tajribalarini umumlashtiradi va ommalashtiradi, ularga tashkiliy-uslubiy yordam koʻrsatadi;
voyaga yetmaganlar oʻrtasidagi nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari boʻyicha takliflar ishlab chiqadi;
davlat organlari, fuqarolarning oʻzini-oʻzi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining voyaga yetmaganlar oʻrtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish
masalalari boʻyicha faoliyatini muvofiqlashtirish boʻyicha choralarni koʻradi;
Masʼul kotib joriy ishlarni va hududiy komissiya qarorlarining bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi.
tumanlar (shaharlar) komissiyalarining qarorlarini tekshiradi, noqonuniy yoki asossiz qarorlarni bekor qiladi.
Ota-ona yoki ota-ona oʻrnini bosuvchi shaxslar nazoratisiz va qarovsiz qolgan, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda boʻlgan oilalarda yashayotgan, shuningdek, davlat va jamoatchilik yordamiga muhtoj boʻlgan boshqa voyaga yetmaganlarni ularning xulq-atvori,
psixologik portreti, yoshi, iqtidori, qobiliyati, qiziqishlari va boshqa omillarni inobatga olgan holda tegishli vazirlik va idoralar qarorlari (yoʻllanmalari) asosida oʻquv yili davomida vazirlik va idoralar tasarrufidagi umumtaʼlim yoki ixtisoslashtirilgan taʼlim
muassasalariga voyaga yetmaganlar ishlari boʻyicha komissiya tavsiyasiga asosan joylashtiri ishlarini tashkil etadi;
Chinoz tumanida joylashgan Respublika qiz bolalar oʻquv-tarbiya muassasasidagi tarbiyalanuvchilar bilan individual ravishda suhbatlar oʻtkazish asosida ularni toifalarga ajratgan holda ota-onasi yoki ularning oʻrnini bosuvchi shaxslarga qaytarish, vasiy yoki
homiy tayinlash, joylashtirishning boshqa shakllarini qoʻllash choralarini koʻradi;
manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalari tarbiyalanuvchilari va ularning oilasidagi ahvolni har tomonlama oʻrganish va baholash, tarbiyalanuvchilar ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalaridan
qaytgandan soʻng ularni oʻqishga joylashtirish, ijtimoiy moslashuvi hamda oilasidagi muammolarni tezkorlik bilan hal etish choralarini koʻradi;
ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda boʻlgan voyaga yetmaganlar huquqbuzarlik yoki boshqa gʻayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etishi, nazoratsiz yoxud qarovsiz qolishiga sabab boʻlgan omillarni chuqur tahlil etib, ularni bartaraf etish choralarini koʻradi;
Toshkent viloyati hokimligi faoliyati sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqishda qatnashadi;
prokuratura organlaridan kelib tushgan taqdimnoma va protestlar, adliya hamda huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlardan kelib tushgan taqdimnomalar ijrosini belgilangan muddatlarda ijrosi taʼminlanmaganligi haqida maʼlumotlarni yetkazadi.
Kelib tushgan taqdimnoma muhokamasi yuzasidan yigʻilish kunlarini rahbariyat bilan kelishadi va masʼul shaxslarni ishtirokini taʼminlash, ushbu masala yuzasidan tegishli materiallarni toʻplash masalalarini hal etadi;
Komissiyaning masʼul kotibi kundalik ishlarni rejalashtiradi va tegishli Toshkent viloyati hokimi va komissiya qarorlarining (farmoyish) bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi;
Komissiya tarkibiga kiruvchi aʼzolarining ish faoliyatini muvofiqlashtiradi;
voyaga yetmaganlarni tarbiyalash, oʻqitish, taʼminlash sharoitlari, shuningdek Oʻzbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Xalq taʼlimi vazirligi hamda Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi tizimidagi muassasalarda voyaga yetmaganlar bilan muomala
qilish yuzasidan nazoratni tashkil etadi;
jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilgan yoxud ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalaridan qaytib kelgan voyaga yetmaganlarni ishga joylashtirish va ularning maishiy yashash sharoitini yaxshilashda yordam koʻrsatish, davlat yordamiga muhtoj
boʻlgan boshqa voyaga yetmaganlarni joylashtirish shakllarini aniqlashda, shuningdek voyaga yetmaganlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishga doir qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa funksiyalarni amalga oshirishda koʻmaklashadi;
voyaga yetmaganlar, pedagogik jamoalar va jamoatchilik oʻrtasida huquqiy targʻibotni amalga oshiradi;
voyaga yetmaganlarning, ularning ota-onasi yoki ota-onasining oʻrnini bosuvchi shaxslarning, shuningdek voyaga yetmaganlarning huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlari buzilishi bilan bogʻliq boshqa shaxslarning murojaatlari, shikoyatlari va
arizalarini koʻrib chiqadi;
Ichki ishlar organlari bilan birgalikda tarbiyaviy taʼsir qilish yoki maʼmuriy jazolash choralari koʻrilgan, ozodlikdan mahrum etish bilan bogʻliq boʻlmagan jazoga hukm qilingan, jazoga shartli hukm qilingan va jazoni oʻtashdan muddatidan oldin shartli
ravishda ozod qilingan, ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalaridan qaytgan yoki tarbiya koloniyalarida jazoni oʻtagan voyaga yetmaganlarning hulq-atvorini kuzatib borishni tashkil etishda qatnashadi, shuningdek ushbu toifadagi voyaga
yetmaganlarning hisobini olib borishini tashkil qiladi;
zarur boʻlgan hollarda, voyaga yetmaganlarni ishga joylashtirish yoki ularni taʼlim muassasalariga yuborish chora-tadbirlarini koʻradi;
bolalarni ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalarida hamda yetim va ota-ona qarovisiz qolgan bolalar uchun moʻljallangan taʼlim muassasalarida saqlash va tarbiyalash sharoitlari, bolalarning istiqomat joylarida madaniy dam olishlari uyushtirilishi,
shuningdek zarur holllarda, umumiy taʼlim maktablarida, boshqa tavʼlim muassasalarida, madaniy-maʼrifiy muassasalar va sport tashkilotlarida voyaga yetmaganlar bilan tarbiyaviy ishlar olib borilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
voyaga yetmaganlar nazoratsizligi va ular tomonidan huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari boʻyicha davlat organlari, fuqarolarning oʻzini-oʻzi boshqarish organlari va jamoat
birlashmalarining faoliyatini muvofiqlashtiradi;
tuman va shahar komissiyalar faoliyatiga tashkiliy-uslubiy rahbarlik qiladi, yoʻnaltiradi va muvofiqlashtiradi, ularga uslubiy yordam koʻrsatadi, ularning ijobiy ish tajribalarini umumlashtiradi va ommalashtiradi.
ijro uchun topshirilgan yuqori tashkilotlar hujjatlari, viloyat hokimi qaror, farmoyish va topshiriqlari, murojaatlarning belgilangan tartibda ijrosini taʼminlaydi;
Komissiya faoliyati bilan bogʻliq hujjatlar yuzasidan ish yuritilishini tashkil etadi;
Komissiya hujjatlarini tegishli muassasa va tashkilotlarga joʻnatadi, tegishli maʼlumot va axborotlar joylardan komissiyaga tegishli boʻlgan axborot va maʼlumotlarni toʻplaydi. Komissiyaning kundalik faoliyati bilan bogʻliq ishlarni tashkil etadi;
Komissiya yigʻilishlarida koʻrib chiqiladigan birlamchi maʼlumotlarni toʻplaydi va komissiya yigʻilishlari boʻyicha hujjatlar tayyorlaydi.
Toshkent viloyati hokimligi Bolalarni himoya qilish masalalari boʻyicha bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
vasiylik va homiylik sohasidagi davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etadi;
vasiylik va homiylik sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqadi hamda ularni amalga oshirishda ishtirok etadi;
bolalarni oilada tarbiyalash shaklining ustuvorligini taʼminlaydi;
vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini taʼminlaydi;
vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarga munosib turmush va taʼminot sharoitlarini taʼminlaydi;
vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni taʼminlovchi davlat muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirib boradi;
ijtimoiy ishlar sohasida vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarni maslahat yordami, ijtimoiy-huquqiy, psixologik-pedagogik, tibbiy jihatdan kompleks qoʻllab-quvvatlashni taʼminlovchi mutaxassislar tayyorlaydi;
oila va bolalarni qoʻllab-quvvatlash muassasalari tarmoqlarini, xizmatlarini, vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarga hamda ularning oilalariga maslahat yordami, huquqiy, ijtimoiy, psixologik-pedagogik, tibbiy yordam va xizmatlar
koʻrsatish markazlarini rivojlantirish boʻyicha chora-tadbirlar koʻradi;
vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarni oʻz vaqtida aniqlash va hisobga olish;
vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarning zarur hujjatlarini tayyorlash va ularni joylashtirish;
vasiylikdagi yoki homiylikdagi hamda vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj boʻlgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish;
vasiylar va homiylarning majburiyatlari bajarilishini, vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarning taʼminoti, ularga tarbiya va taʼlim berish sharoitlarini, shuningdek mol-mulki but saqlanishini taʼminlash ustidan nazorat qilish;
yetim bolalar va ota-onasining qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalar haqidagi maʼlumotlarning axborot bazasini yuritadi, maʼlumotlarni Oʻzbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vazirligining maʼlumotlar bazasiga kiritish uchun taqdim etadi, shuningdek davlat
statistika hisobotini tegishli davlat statistika organiga qonunchilikda belgilangan shaklda va muddatlarda taqdim etadi;
yetim bolalarning va ota-onasining qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini taʼminlaydi;
vasiy yoki homiy boʻlish istagini bildirgan hamda vasiylarga va homiylarga qoʻyiladigan talablarga mos boʻlgan shaxslarni tanlashni hamda hisobga olishni amalga oshiradi;
yetim bolalarga va ota-onasining qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarga nisbatan vasiylik yoki homiylik belgilash uchun zarur hujjatlarni tayyorlaydi;
yetim bolalarning va ota-onasi qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarning turmush va taʼminot sharoitlarini, shuningdek vasiy yoki homiy boʻlish istagini bildirgan shaxslarning turmush sharoitlarini tekshiruvdan oʻtkazadi hamda bu haqda dalolatnoma tuzadi;
yetim bolalarga va ota-onasining qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarga nisbatan vasiylik yoki homiylik belgilanishi zarurligi, shuningdek vasiy yoki homiy boʻlish istagini bildirgan shaxsning vasiy yoki homiy etib tayinlanishi mumkinligi toʻgʻrisida
tuman, shahar hokimiga xulosa beradi;
vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarning shaxsiy hujjatlar yigʻmajildlarini yuritadi;
vasiylar va homiylarning oʻz zimmasiga yuklatilgan majburiyatlarni bajarishi ustidan nazoratni amalga oshiradi, ularga vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarni tarbiyalashni, ularning tibbiy kuzatuvini tashkil etishda, taʼlim muassasalariga hamda ishga
joylashtirilishida yordam koʻrsatadi;
yetim bolalarni va ota-onasining qaramogʻidan mahrum boʻlgan bolalarni joylashtirishni, shuningdek ularning mol-mulki but saqlanishini taʼminlaydi;
vasiylikni yoki homiylikni tugatish toʻgʻrisida, shuningdek “Vasiylik va homiylik toʻgʻrisida”gi Qonunning 29 va 30-moddalarida nazarda tutilgan hollarda vasiylarni yoki homiylarni oʻz majburiyatlarini bajarishdan ozod etish yoxud chetlashtirish haqida
tuman, shahar hokimiga iltimosnomalar kiritadi;
bolaning hayotiga yoki sogʻligʻiga bevosita tahdid tugʻilgan hollarda uni ota-onasidan yoxud ota-onasining oʻrnini bosuvchi shaxslardan olib qoʻyish chora-tadbirlarini koʻradi;
voyaga yetmaganni toʻla muomalaga layoqatli deb eʼlon qilish (emansipatsiya) toʻgʻrisida homiylarning roziligi bilan qaror qabul qiladi;
vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari yuzasidan belgilangan tartibda ariza bilan sudga murojaat qiladi, mazkur masalalar yuzasidan ishlarni sud majlislarida koʻrib chiqishda
ishtirok etadi;
oʻn toʻrt yoshdan oʻn sakkiz yoshgacha boʻlgan voyaga yetmaganning oʻz ish haqi, stipendiyasi yoki boshqa daromadlarini mustaqil ravishda tasarruf etish huquqini cheklash yoki uni bu huquqdan mahrum etish toʻgʻrisida sudga zarur hollarda ariza bilan
murojaat qiladi, voyaga yetmaganning qonunda belgilangan tartibda toʻla muomala layoqatiga ega boʻlishi hollari bundan mustasno;
vasiylikdagi yoki homiylikdagi shaxslarga tegishincha maslahat yordami, huquqiy, ijtimoiy, psixologik-pedagogik va tibbiy yordam koʻrsatish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, taʼlim muassasalari, sogʻliqni saqlash muassasalari, fuqarolarning
oʻzini oʻzi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi;
fuqarolarga vasiylik va homiylik masalalari boʻyicha maslahatlar beradi;
fuqarolarning vasiylik va homiylik masalalariga doir murojaatlarini koʻrib chiqadi hamda ular yuzasidan zarur choralar koʻradi.
vasiylik va homiylik sohasida xalqaro hamkorlikni belgilangan tartibda amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren sh. Olmaliq sh. Bekobod sh. Chirchiq sh Yangiyoʻl sh. Ohangaron sh. Nurafshon sh.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Milliy gvardiyaning Toshkent viloyati boʻyicha boshqarmasi
Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi
Viloyati xalq taʼlimi boshqarmasi
Viloyat Maktabgacha taʼlim boshqarmasi
Viloyat kasbiy taʼlimni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi
Viloyat sogʻliqni saqlash boshqarmasi
Viloyat moliya bosh boshqarmasi
Viloyat mahalla va oilani qoʻllab-quvvatlash boshqarmalasi boshligʻi
Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Vasiylik va homiylik masalalari komissiyasi kotibi
Toshkent viloyati hokimligi Ijro intizomi nazorati boʻlimi boʻlimi boshligʻi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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a) vazifalari:
viloyat hokimining Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Qonuni va Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari,
farmoyishlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariva farmoyishlarida belgilangan vakolatlari amalga oshirilishini davlat organlari va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda taʼminlash choralarini koʻradi;
ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, shuningdek Xalq deputatlari viloyat Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari bajarilishi holatini oʻrganish chora-tadbirlarini
amalga oshiradi;
“Ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimiga kiritilgan hujjatlar ijrosining monitoringini yuritadi, har haftaning dushanba kuni viloyat hokimi, juma kuni viloyat hokimining birinchi oʻrinbosari huzurida muhokama qilish uchun tahliliy
hujjatlarni taqdim etadi;
viloyat hokimligiga kelib tushgan hamda viloyat hokimi tomonidan "Collective.uz" axborot almashish tizimi orqali ijroga yuborilgan hujjatlar bajarilishini tizim orqali nazoratga oladi, muddati oʻtkazilib bajarilmagan topshiriqlar boʻyicha masʼul ijrochilarga
maʼlumotlarni (eslatma) berib boradi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi apparati bilan oʻzaro hamkorlik qiladi.
Ijro intizomi nazorati boʻlimi toʻgʻrisidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
b) funksiyalari:
Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Oʻzbekiston Respublikasining "Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida"gi Qonuni, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston
Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va topshiriqlari bilan hokimlik zimmasiga yuklatilgan tegishli vazifalarni bajarish yuzasidan tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga
oshiradi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va
farmoyishlari bajarilishi yuzasidan hokimlik apparatining tegishli boʻlinmalari bilan birgalikda tizimli nazoratni tashkil etadi, ularning bajarilishini taʼminlash boʻyicha tashkiliy chora-tadbirlarni va nazorat rejalarini ishlab chiqilishini nazorat qiladi;
viloyat hokimligining ish rejasiga Ijro intizomi nazorati boʻlimi yoʻnalishi boʻyicha masalalarga doir takliflarni kiritadi;
jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniyva yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi;
Ijro intizomi nazorati boʻlimi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham bajaradi.
v) huquqlari:
hokimlikda koʻrib chiqiladigan tegishli masalalarni tahlil qilish va ishlab chiqish uchun zarur boʻlgan materiallar va maʼlumotlarni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalaridan, shaharlar va tumanlar hokimliklaridan, boshqa
tashkilotlardan belgilangan tartibda soʻrash va olish;
zarurat boʻlganda, hokimlikda koʻrib chiqiladigan tegishli masalalarni ishlab chiqish, axborot va tahliliy materiallarni, shuningdek viloyat hokimining hujjatlari loyihalarini tayyorlash uchun davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari,
shaharlar va tumanlar hokimliklari rahbarlariva xodimlarini taklif etish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari, boshqa tashkilotlar rahbarlariga tezkorlik bilan hal etishni talab qiladigan hamda boshqaruv apparatiga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarni bajarish bilan
bogʻliq boʻlgan masalalar boʻyicha belgilangan tartibda topshiriqlar berish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlarining hududiy boʻlinmalari, shaharlar va tumanlar hokimliklari, boshqa tashkilotlarning normativ-huquqiy va boshqa hujjatlarning, viloyat hokimining hujjatlari va topshiriqlari, uning oʻrinbosarlari topshiriqlari bajarilishi
yuzasidan ishlarini belgilangan tartibda oʻrganish.
g) majburiyatlari:
oʻziga yuklatilgan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
boʻlim vakolatiga kiradigan masalalar boʻyicha davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan viloyat hokimligiga kiritiladigan takliflar va hujjatlar sifatli va oʻz vaqtida ishlab chiqilishining tashkil etilishi, ularning iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy
ekspertizadan oʻtkazilishi, shuningdek asoslangan xulosalar tayyorlanishi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasiga va Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga koʻrib chiqish uchun kiritiladigan boʻlim faoliyatiga tegishli hujjatlar va takliflar loyihalarini ishlab chiqish va ekspertizadan oʻtkazish sifati,
shuningdek kiritilgan loyihalar va qabul qilingan qarorlar amalga oshirilishi;
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 Farmoni hamda 2021-yil 31-maydagi “ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini taʼminlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi
PQ-5132-son, “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari samarali va natijali ijro etilishi, shuningdek ijro intizomi mustahkamlanishi uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va
uning komplekslari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hamda barcha darajalardagi hokimliklar rahbarlarining shaxsiy javobgarligi toʻgʻrisida” 2017-yil 11-apreldagi PQ–2881-son qarorlari, shuningdek, Vazirlar Mahkamasining “Ijro intizomini
mustahkamlash chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 1999-yil 12-yanvardagi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomi taʼminlanishi;
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarining, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarining, shuningdek viloyat hokimi topshiriqlarining davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan bajarilishi holatining ish rejasi asosida oʻz vaqtida oʻrganilishi uchun javob beradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren, Bekobod, Olmaliq, Ohangaron, Nurafshon, Chirchiq, Yangiyoʻl shaharlari, Bekobod, Boʻka, Boʻstonliq, Zangiota, Qibray, Quyi Chirchiq, Oqqoʻrgʻon, Ohangaron, Parkent, Piskent, Toshkent, Oʻrta Chirchiq, Chinoz, Yuqori Chirchiq, Yangiyoʻl
tumanlari
Toshkent viloyati hokimligi Ijro intizomi nazorati boʻlimi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Yetakchi mutaxassis viloyati hokimligi Ijro intizomi nazorati boʻlimi guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi.
"Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida"gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni hamda Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 29-martdagi “Oʻzbekiston Respublikasi davlat hokimiyati va boshqaruv organlarida ish yuritish va ijro nazoratini tashkil
etish boʻyicha normativ hujjatlarni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori bilan tasdiqlangan Yoʻriqnoma asosida ish yuritadi.
Boʻlim faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi.
Boʻlim faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Ijro intizomi nazorati boʻlimi rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Ijro intizomi nazorati boʻlimi rahbari yoʻqligida boʻlim ishini tashkil etadi va vaqtinchalik boʻlimga boshchilik qiladi.
Viloyat hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining tegishli meʼyoriy hujjatlariga muvofiq ijro intizomi taʼminlanishini nazorat qiladi.
Ijro intizomining holati toʻgʻrisida Ijro intizomi nazorati boʻlimi rahbariga kunlik axborot taqdim etadi.
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” PF-6166-son Farmoni hamda 2021-yil 31-maydagi “ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini taʼminlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-5132-
son, “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari samarali va natijali ijro etilishi, shuningdek ijro intizomi mustahkamlanishi uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va uning
komplekslari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hamda barcha darajalardagi hokimliklar rahbarlarining shaxsiy javobgarligi toʻgʻrisida” 2017-yil 11-apreldagi PQ–2881-son qarorlari shuningdek, Vazirlar Mahkamasining “Ijro intizomini mustahkamlash
chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 1999-yil 12-yanvardagi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomiga soʻzsiz rioya etilishi holati monitoringini yuritadi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari ijrosini taʼminlash maqsadida amalga oshirilgan ishlar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarning “ijro.gov.uz” idoralararo yagona ijro intizomi elektron tizimiga kiritib borilishini
tashkil qiladi.
Qonunchilik hujjatlari va topshiriqlari ijrosining holati har hafta dushanba kuni viloyat hokimi, har juma kuni viloyat hokimining birinchi oʻrinbosari huzurida muhokama etilishi uchun tahliliy hujjatlarni tayyorlaydi.
Viloyat hokimining oʻrinbosarlari, guruhlar va kotibiyatlar hamda xodimlarning oylik ish rejalari tuzilishini nazorat qiladi.
Ijro intizomi masalalarida Hisob palatasi, Adliya vazirligining tegishli boʻlinmalari bilan hamkorlikda ishlaydi.
Funksional vazifalarga muvofiq tegishli takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda funksional vazifalarga muvofiq topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi yuzasidan nazoratning
taʼminlanishi uchun shaxsan javob beradi;
Viloyat hokimligiga kelib tushgan hamda viloyat hokimi tomonidan "Collective.uz" axborot almashish tizimi orqali ijroga yuborilgan hujjatlar tizim orqali nazoratga olinib, muddati oʻtkazilib bajarilmagan topshiriqlar boʻyicha masʼul ijrochilarga maʼlumotlar
(eslatma) tayyorlash.
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida boʻlim rahbariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy
chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi.
Ijro intizomi nazorati boʻlimi toʻgʻrisidagi Nizomga va viloyat hokimining qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Boʻlim rahbarining tegishli topshiriqlarini amalga oshiradi.
Boʻlim rahbari boʻlmagan paytda uning vazifasini bajaradi
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Angren, Bekobod, Olmaliq, Ohangaron, Nurafshon, Chirchiq, Yangiyoʻl shaharlari, Bekobod, Boʻka, Boʻstonliq, Zangiota tumanlari
Toshkent viloyati hokimligi Ijro intizomi nazorati boʻlimi 1-toifali mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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” PF-6166-son Farmoni hamda 2021-yil 31-maydagi “ijro.gov.uz” ijro intizomi idoralararo yagona elektron tizimi samarali faoliyat koʻrsatishini taʼminlashga qaratilgan qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PQ-5132-
son, “Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari samarali va natijali ijro etilishi, shuningdek ijro intizomi mustahkamlanishi uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchilarining, Vazirlar Mahkamasi va uning
komplekslari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organlari hamda barcha darajalardagi hokimliklar rahbarlarining shaxsiy javobgarligi toʻgʻrisida” 2017-yil 11-apreldagi PQ–2881-son qarorlari shuningdek, Vazirlar Mahkamasining “Ijro intizomini mustahkamlash
chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 1999-yil 12-yanvardagi 12-son qaroriga muvofiq ijro intizomiga soʻzsiz rioya etilishi holati monitoringini yuritadi.
Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va Hukumat qarorlarining bajarilishi yuzasidan 1-va 2-jadvallar boʻyicha hisobotlarni har oy yakunlari boʻyicha tumanlar va shaharlar hokimliklaridan qabul qilib oladi.
Oʻzbekiston Respublikasi Qonunlari, Prezident farmonlari, qarorlari, farmoyishlari va Hukumat qarorlarining bajarilishi yuzasidan 3-va 4-jadvallar boʻyicha hisobotlarni har chorakda Vazirlar Mahkamasiga taqdim qilinishini tashkil qiladi.
“Collective.uz” dasturiy taʼminotiga kiritilgan topshiriqlar ijrosini tashkil qiladi;
Funksional vazifalarga muvofiq tegishli takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda funksional vazifalarga muvofiq topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi yuzasidan nazoratning
taʼminlanishi uchun shaxsan javob beradi;
Materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida boʻlim rahbariga axborot beradi;
Ijro intizomi nazorati boʻlimi toʻgʻrisidagi Nizomga va viloyat hokimining qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Boʻlim rahbarining tegishli topshiriqlarini amalga oshiradi.
Boʻlim yetakchi mutaxassisi boʻlmagan paytda uning vazifasini bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Qibray, Quyi Chirchiq, Oqqoʻrgʻon, Ohangaron, Parkent, Piskent, Toshkent, Oʻrta Chirchiq, Chinoz, Yuqori Chirchiq, Yangiyoʻl tumanlari.
Toshkent viloyati hokimligi Yuridik xizmat boshligʻi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Toshkent viloyati hokimligi Yuridik xizmati Toshkent viloyati hokimligining tarkibiy boʻlinmasi hisoblanib, viloyat hokimligi faoliyatini huquqiy taʼminlashni amalga oshiradi.
Yuridik xizmati oʻz faoliyatini “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga va Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi
Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, boshqa qonun hujjatlariga, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashining va viloyat hokimining hujjatlariga,
shuningdek, ushbu Nizomga amal qiladi.
Yuridik xizmati oʻz faoliyatini Toshkent viloyati hokimligi Yuridik xizmat boshligʻining rahbarligida amalga oshiradi.
Yuridik xizmati oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarishda Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligi hamda shaharlar va tumanlar hokimliklari
yuridik xizmatlari, shuningdek davlatning boshqa organlari hamda boshqa tashkilotlar bilan oʻzaro hamkorlik qiladi.
6. Quyidagilar yuridik xizmatning asosiy vazifalari hisoblanadi:
1) viloyat hokimligining huquq ijodkorligi va huquqni qoʻllash faoliyatida bevosita qatnashish;
2) normativ-huquqiy hujjatlarning tizimlashtirilgan hisobini belgilangan talablarga muvofiq yuritish;
3) viloyat hokimligi xodimlarining huquqiy madaniyati va huquqiy savodxonligini oshirishda, qabul qilinayotgan normativ-huquqiy hujjatlarning mazmuni va mohiyatini ularga yetkazishda qatnashish;
4) viloyat hokimligi va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalar, ularning mansabdor shaxslari faoliyatida qonuniylikni taʼminlashga koʻmaklashish;
5) viloyat hokimligining shartnomaviy-huquqiy va talabnoma-daʼvo ishlarini yuritishda qatnashish;
6) sudlarda va boshqa idoralarda viloyat hokimligining mulkiy va boshqa manfaatlarini himoya qilish.
7. Yuridik xizmat oʻziga yuklangan vazifalarni bajarish uchun quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
1) huquq ijodkorligi, huquqni qoʻllash amaliyoti va huquqiy madaniyatni oshirish sohasida:
a) viloyat hokimligining huquq ijodkorligi faoliyatining joriy va istiqbolli rejalarini ishlab chiqadi yoki ularning ishlab chiqilishida amalga oshirilishi va bajarilishini nazorat qilishda qatnashadi;
b) viloyat hokimligi vakolatiga kiradigan masalalar boʻyicha qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi yoxud ishlab chiqishda qatnashadi;
v) viloyat hokimligining idoraviy normativ-huquqiy hujjatlarini ishlab chiqadi yoxud ishlab chiqishda hamda ularni tegishli ravishda huquqiy ekspertizadan oʻtkazish va davlat roʻyxatiga olish uchun yuborishda qatnashadi;
g) mustaqil yoki boshqa boʻlinmalar bilan birgalikda ekspertizadan oʻtkazish va viloyat hokimligi bilan kelishish uchun taqdim qilingan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini huquqiy ekspertizadan oʻtkazadi, ularning qonunchilikka va qonunchilik texnikasi
talablariga muvofiqligi yuzasidan huquqiy xulosalar tayyorlaydi;
d) normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari boʻyicha eʼtiroz va takliflar boʻlmasa, ularga viza qoʻyadi. Bunda loyihalarga yuridik xizmat tomonidan viloyat hokimligining boshqa vakolatli tarkibiy boʻlinmalaridan (xodimlaridan) keyin viza qoʻyiladi;
ye) viloyat hokimligi faoliyati sohasida davlat boshqaruvini takomillashtirish boʻyicha takliflar ishlab chiqishda qatnashadi;
j) viloyat hokimligiga kelib tushgan va viloyat hokimligi tomonidan chiqarilgan normativ-huquqiy hujjatlarning tizimlashtirilgan hisobini belgilangan talablarga muvofiq yuritadi, ularning saqlanishini va nazorat qilinishini taʼminlaydi;
z) viloyat hokimligining normativ-huquqiy hujjatlar fondini toʻldirish, shu jumladan fondni kodekslar, qonunlar, sharhlar, axborotnomalar va boshqa huquqiy nashrlar bilan butlash choralarini koʻradi, davlat organi rahbariyatiga huquqiy nashrlarga obuna
boʻlish haqida takliflar kiritadi;
i) viloyat hokimligi vakolatiga kiradigan masalalar boʻyicha qonun hujjatlari toʻplamlarini nashr etishga tayyorlaydi;
k) viloyat hokimi rahbariyati uchun qonunchilik masalalari boʻyicha tahliliy materiallar tayyorlaydi;
l) viloyat hokimligi va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalar xodimlarining huquqiy bilimlarini oshirish tadbirlarini tashkil etish toʻgʻrisida takliflar kiritadi, ushbu tadbirlarni oʻtkazishda qatnashadi;
m) viloyat hokimligi faoliyatiga tegishli qonunchilikni targʻib qilish ishlarini amalga oshiradi;
n) viloyat hokimligi xodimlarining murojaatlari boʻyicha ularga hokimlik faoliyatiga tegishli huquqiy hujjatlarni topishga koʻmaklashadi, zarur hollarda ularning qoidalari boʻyicha tushuntirishlar beradi;
2) viloyat hokimligi faoliyatida qonuniylikni taʼminlash sohasida:
a) viloyat hokimligi va uning tizimiga kiruvchi boʻlinmalarda qonun buzilishlarini, ularning sabablari va shart-sharoitlarini bartaraf etish chora-tadbirlari toʻgʻrisida takliflar kiritadi, zarur hollarda ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirishda qatnashadi;
b) viloyat hokimiga taqdim qilinadigan farmoyishlar va qarorlari loyihalarini ularning qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan ekspertizadan oʻtkazadi hamda ular boʻyicha eʼtiroz va takliflar boʻlmasa, viza qoʻyadi. Bunda loyihalarga yuridik xizmat tomonidan
viloyat hokimligining boshqa vakolatli boʻlinmalaridan (xodimlaridan) keyin viza qoʻyiladi;
v) mustaqil ravishda yoki boshqa boʻlinmalar bilan birgalikda viloyat hokimining farmoyishlari va qarorlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish, shuningdek ularni oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblash toʻgʻrisida takliflar tayyorlaydi;
g) viloyat hokimligi va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalarning huquqni qoʻllash amaliyotini oʻrganadi, tahlil qiladi va umumlashtiradi, uni takomillashtirish boʻyicha takliflar tayyorlaydi va rahbariyatga kiritadi;
d) viloyat hokimligida va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalarda mulk saqlanishi taʼminlanishining huquqiy mexanizmlarini tashkil qiladi;
ye) viloyat hokimligining boshqa boʻlinmalari bilan birgalikda viloyat hokimligi, uning tizimiga kiradigan boʻlinmalar va ularning mansabdor shaxslari faoliyatida qonuniylikning buzilishi koʻrsatilgan arizalar, shikoyatlar va boshqa murojaatlarni koʻrib
chiqadi;
j) viloyat hokimligida boshqaruv tizimini takomillashtirish, viloyat hokimligi tizimiga kiradigan boʻlinmalar va ularning mansabdor shaxslarining huquq va majburiyatlarini belgilash boʻyicha takliflar ishlab chiqishda qatnashadi;
z) viloyat hokimligida mehnat haqidagi qonunga rioya etilishini taʼminlashda, shu jumladan mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarni (mehnat shartnomasi, jamoaviy shartnoma, jamoaviy bitim va boshqalarni) ishlab chiqishda qatnashadi,
ushbu hujjatlar loyihalarining qonunchilikka muvofiqligini tekshiradi va huquqiy xulosa beradi;
3) shartnomaviy-huquqiy, talabnoma-daʼvo ishlari va huquqiy himoya qilish sohasida:
a) boshqa boʻlinmalar bilan birgalikda viloyat hokimligi tomonidan shartnomalar tayyorlanishi va tuzish ishlarida qatnashadi, ularning qonunchilikka muvofiqligini tekshiradi hamda shartnomalar loyihalariga, agar eʼtiroz va takliflari boʻlmasa, viza qoʻyadi.
Bunda loyihalarga yuridik xizmat tomonidan viloyat hokimligining boshqa vakolatli tarkibiy boʻlinmalaridan (xodimlaridan) keyin viza qoʻyiladi;
b) qonunchilikda belgilangan eng kam oylik ish haqi miqdorining ikki yuz baravaridan ortiq summadagi shartnomalarning qonunchilikka muvofiqligi yuzasidan yozma xulosalarni tayyorlaydi va imzolaydi;
v) shartnomalarni tuzish, bajarish, oʻzgartirish va bekor qilishning belgilangan tartibiga rioya etilishini nazorat qiladi;
g) viloyat hokimligi tomonidan tuzilgan shartnomalarni zarur darajada bajarish boʻyicha takliflar kiritadi, shartnomaviy munosabatlarni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqishda qatnashadi;
d) viloyat hokimligining manfaatlarini himoya qilish boʻyicha talabnomalar tayyorlashda va viloyat hokimligiga nisbatan bildirilgan talabnomalarni koʻrib chiqishda qatnashadi, viloyat hokimligida talabnomalar bildirish va ularni koʻrib chiqish tartibiga rioya
etilishini nazorat qiladi;
ye) tegishli boʻlinmalar bilan birgalikda viloyat hokimligining debitorlik va kreditorlik qarzlari ahvolini oʻrganadi, ularning miqdorini kamaytirish choralarini koʻradi;
j) shartnomaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar yuzasidan daʼvo ishlarini olib boradi;
z) viloyat hokimligining mulkiy va boshqa manfaatlarini huquqiy himoya qilish uchun zarur boʻlgan hujjatlarni tayyorlashda hamda belgilangan tartibda sud majlislarida qatnashadi;
4) boshqa sohalarda:
a) viloyat hokimligi tizimiga kiradigan boʻlinmalarning huquqiy ishlariga metodik yordam koʻrsatadi, yuridik xizmat faoliyati yoʻnalishlari boʻyicha tavsiyanomalar va koʻrsatmalarni ishlab chiqadi;
b) qonunchilikka kiritilgan oʻzgartirishlar haqidagi maʼlumotlarni, sud amaliyotini, Oʻzbekiston Respublikasi Adliya vazirligining huquqiy ishlarga taalluqli koʻrsatmalarini viloyat hokimligi tizimiga kiradigan boʻlinmalarga yetkazadi;
v) qonun hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni bajaradi.
8. Yuridik xizmat viloyat hokimligining normativ tusdagi qarorlari loyihalarining hududiy adliya organlariga kiritilishini taʼminlaydi.
9. Yuridik xizmatga ushbu Nizomda yoki boshqa qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan funksiyalar yuklatilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.
III. Yuridik xizmatning huquq va majburiyatlari
10. Yuridik xizmat quyidagi huquqlarga ega:
a) viloyat hokimligiga kelib tushgan normativ-huquqiy hujjatlarni tanishish, xizmatda foydalanish va ularning tizimlashtirilgan hisobini yuritish uchun birinchi navbatda olish;
b) viloyat hokimligi va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalarning mansabdor shaxslaridan yuridik xizmatga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun zarur boʻlgan hujjatlar va maʼlumotlarni olish;
v) rahbariyat tomonidan chaqiriladigan huquqiy masalalarga tegishli yigʻilishlar, kengashlar va majlislarda qatnashish;
g) rahbar topshirigʻiga koʻra yoki tegishli boʻlinma rahbarining roziligi bilan ularning xodimlarini normativ-huquqiy hujjatlar va boshqa hujjatlar loyihalarini tayyorlash uchun, huquqiy ishlarni amalga oshirish bilan bogʻliq boshqa tadbirlarga jalb qilish;
d) qonunchilikka zid boʻlgan, qonunchilik texnikasi talablariga javob bermaydigan normativ-huquqiy hujjatlar va boshqa hujjatlar loyihalarini ijrochilariga puxta ishlash uchun qaytarish, oʻz eʼtirozlarini asoslagan holda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf
etish toʻgʻrisida huquqiy xulosalar berish, rahbar topshirigʻiga koʻra yoki oʻz tashabbusi bilan boshqa boʻlinmalar bilan birgalikda ushbu loyihalarni puxta ishlashda qatnashish;
ye) viloyat hokimligi tizimiga kiradigan boʻlinmalarda viloyat hokimligi vakolatga kiradigan masalalar boʻyicha qonun hujjatlariga rioya qilinishi masalalarini oʻrganish;
j) viloyat hokimligi va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalarning qonun hujjatlari bajarilishini taʼminlamayotgan yoxud ularni buzayotgan rahbarlari va xodimlarini javobgarlikka tortish haqida rahbarga takliflar kiritish;
z) viloyat hokimligida va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalarda yoki viloyat hokimligi tomonidan oʻtkaziladigan tekshirishlar, taftishlar va xatlovlarda, shuningdek ularning yakunlari boʻyicha hujjatlarni koʻrib chiqishda qatnashish hamda aniqlangan
huquqbuzarliklar yuzasidan huquqiy xulosalar berish.
Yuridik xizmat qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega boʻlishi mumkin.
1Yuridik xizmat xodimi:
unga ushbu Nizomda va boshqa qonun hujjatlarida yuklangan vazifalarni zarur darajada va samarali bajarishi;
viloyat hokimligida va uning tizimiga kiradigan boʻlinmalarda qonun buzilishi holatlari aniqlanganligi toʻgʻrisida zudlik bilan rahbariyatga xabar berishi;
belgilangan tartibda va muddatlarda malaka oshirishi va attestatsiyadan oʻtishi shart.
Yuridik xizmat xodimi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlarga ham ega boʻlishi mumkin.
18. Yuridik xizmatning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi, Yuridik xizmat vakolatiga kiradigan vazifalarni hal etish chora-tadbirlarini belgilaydi.
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining qaror, farmoyish va
topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Yuridik xizmatga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimligining ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
belgilangan tartibda hokimlik ish rejasi loyihasini shakllantiradi, uning bajarilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Yuridik xizmatga yuklangan vazifalarni bajarishda Yuridik xizmat xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazoratga qiladi;
hokimlikka kiritilgan takliflarning hamda Yuridik xizmat yuritishi sohasiga kiruvchi masalalar boʻyicha halq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va viloyat hokimining hujjatlari loyihalari koʻrib chiqilishini taʼminlaydi, ularni ishlab chiqilishini, qabul
qilingan hujjatlarning bajarilishini nazorat qiladi;
tizimli monitoring tashkil etilishini va tegishli tarmoqlar hamda sohalarda islohotlarning holati va natijadorligi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar banki shakllantirilishini, shuningdek muammoli masalalarni hal etish boʻyicha amaliy
chora-tadbirlar ishlab chiqilishi va amalga oshirilishini, tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbolli vazifalari amalga oshirilishini taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi oʻtkaziladigan majlislar, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlari va turli komissiyalar majlislari materiallari tayyorlanishini va ularda qabul qilingan qarorlar rasmiylashtirilish ishlarini muvofiqlashtiradi;
Yuridik xizmatga kelgan hujjatlarni qaror va farmoyishlarda koʻrsatilgan muddatlarda koʻrib chiqilishini taʼminlaydi hamda ularning bajarilishini nazorat qiladi.
Yuridik xizmati xodimlariga kerakli aniq topshiriqlar beradi va ularning bajarilishini nazoratga oladi. Viloyat hokimining qaror va farmoyishlarining tayyorlanishida shaxsan boshchilik qiladi.
Oʻz vakolati doirasiga kiradigan masalalar boʻyicha viloyat hokimligi rahbariyatiga Yuridik xizmatning faoliyati hamda shahar va tuman hokimliklari Yuridik xizmatlarining sohada olib borayotgan ishlari toʻgʻrisida maʼlumot beradi.
Shahar va tuman hokimliklari Yuridik xizmatlari xodimlarini tanlash, lavozimga tavsiya etish va zarur boʻlganda almashtirish masalalarini hamda ularni ragʻbatlantirishni koʻrib chiqadi va viloyat hokimiga takliflar tayyorlaydi.
Yuridik xizmat tizimidagi rahbar lavozimlarga amaldagi va istiqbolli kadrlar zahirasini shakllantirish yuzasidan takliflar kiritadi;
zahiraga kiritilgan nomzodlarni tayyorlab borish ishlarida ishtirok etadi;
Viloyat hokimligida qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlanishini tashkillashtiradi;
Yuridik xizmat faoliyatiga doir masalalar yuzasidan viloyat hokimining topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini taʼminlaydi;
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
yo'q
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
yo'q
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
yo'q
Toshkent viloyati hokimligi Yuridik xizmati bosh yuristkonsulti
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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20. Bosh yuriskonsult Toshkent viloyati hokimining va Yuridik xizmat boshligʻining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
takliflar va hujjatlar loyihalarining sifatli ishlab chiqilishi, ishonchliligi va oʻz vaqtida tayyorlanishi hamda topshiriqlar va qabul qilingan hujjatlarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Yuridik xizmat boshligʻiga, shuningdek belgilangan tartibda Toshkent viloyati hokimiga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
tegishli funksional masalalar va hujjatlar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
viloyat hokimi tomonidan oʻtkaziladigan majlislarga, shu jumladan har haftalik apparat yigʻilishlariga va oʻziga biriktirilgan masalalar boʻyicha komissiyalar majlislariga materiallar tayyorlaydi va belgilangan tartibda ishtirok etadi;
Yuridik xizmatning oylik va haftalik ish rejalari asosida ish yuritadi.
Viloyatda chop etiladigan roʻznomalardagi materiallar bilan doimiy tanishib boradi va zarur boʻlganda chop etilgan materiallar yuzasidan takliflar kiritadi.
Majmuaga tegishli tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimida ishtirok etib Yuridik xizmat boshligʻiga takliflar tayyorlaydi:
Yuridik xizmatning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Yuridik xizmat faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Yuridik xizmat boshligʻiga axborot beradi;
jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan ariza, shikoyat va takliflarni oʻrganib chiqib, ularni oʻz vaqtida, toʻgʻri va qonuniy hal qiladi, natijasi haqida Yuridik xizmat boshligʻiga axborot beradi;
Yuridik xizmat tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Yuridik xizmat faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
Yuridik xizmat faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Yuridik xizmat faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Yuridik xizmat faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Toshkent viloyati hokimining va Yuridik xizmat boshligʻining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
2Yuridik xizmat boshligʻi yoʻqligida Yuridik xizmat ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Yuridik xizmatga boshchilik qiladi.
2Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
19. Yuridik xizmat xodimlari :
Yuridik xizmat boshligʻi bilan birgalikda Yuridik xizmatning yarim yillik va yillik ish rejalarini tuzishni tashkil etadilar, ularning bajarilishini taʼminlaydilar;
Viloyat hokimligida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti farmon va farmoyishlari, Oliy Majlis, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari hamda shahar hokimi qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlarini bajarilishining nazorat etilishini taʼminlaydilar, Yuridik
xizmat boshligʻini viloyat, tuman va shahar hokimliklaridagi, bosh boshqarmalar, boshqarmalarda ijro intizomi toʻgʻrisida tegishli masalalar yuzasidan xabardor etib boradilar;
Toshkent viloyati hokimining topshirigʻiga binoan Yuridik xizmat boshligʻi yoʻqligida bosh mutaxassis vaqtincha uning vazifasini bajaradi;
Yuridik xizmat xodimlari ushbu Nizomda koʻrsatilgan vakolatlar doirasida Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
yo’q
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
yo’q
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
yo’q
Toshkent viloyati hokimligi Axborot-tahlil guruhi rahbari v.b.
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Hududlar boʻyicha ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirilishi yuzasidan monitoring (kuzatuv) olib borilishini tashkil etish;
makroiqtisodiy holat va ijtimoiy vaziyat tahlil qilinishini taʼminlash, iqtisodiyotning sifat jihatidan oʻzgarishlarini va uning rivojlanish tendensiyalarini baholash;
Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Iqtisodiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar masalalari yigʻma axborot-tahlil departamenti bilan birgalikda hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish kompleks dasturlarini ishlab chiqishda faol ishtirok etish va
ularning monitoringini tashkil etish;
iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishini va ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni barcha yoʻnalishlar boʻyicha makro darajada, shuningdek tarmoq va hududlar boʻyicha, viloyat hokimligi kotibiyat va guruhlari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi viloyat organlarining
axborot-tahliliy, prognoz faoliyatini, jumladan iqtisodiyot tarmoqlari hamda hududlarni rivojlantirish strategiyasi va dasturlarini ishlab chiqish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish, shular asosida tizimli kompleks oʻrganishlarni tashkil etish;
maʼlumotlarning tegishli bazalarini yaratish, makroiqtisodiy va ijtimoiy vaziyat, iqtisodiy islohotlarning makro darajada, shuningdek tarmoqlar va hududlar boʻyicha borishi, xususiylashtirish, tarkibiy va institutsional qayta oʻzgarishlar, davlat boshqaruvi
viloyat organlari, korporativ boshqaruv, kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, tovarlar, sarmoyalar, mehnat bozorini shakllantirish, fond bozori faoliyati masalalari boʻyicha tahliliy materiallar tayyorlash hamda ularning natijalari boʻyicha viloyat
hokimi va Vazirlar Mahkamasining iqtisodiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar masalalari yigʻma axborot-tahlil departamentiga axborot berib borish;
viloyat hokimi mahkamasi kotibiyat va guruhlari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi viloyat organlari tomonidan tayyorlanadigan eng muhim iqtisodiy va ijtimoiy masalalar boʻyicha maqsadli dasturlar, viloyat hokimi qaror va farmoyishlari loyihalarini ekspert
baholash.
Guruhga yuklangan vazifalar doirasida viloyat hokimligi kotibiyat va guruhlari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi viloyat organlari, Markaziy bank va tijorat banklari, bozor infratuzilmasi institutlaridan, shahar va tuman hokimliklaridan zarur tahliliy va statistik
axborotlarni, budjet statistikasi va sotsiologik soʻrovlar boʻyicha maʼlumotlar soʻrash va olish;
viloyat hokimligi kotibiyat va guruhlari, davlat va xoʻjalik boshqaruvi viloyat organlarining iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni barcha yoʻnalishlar boʻyicha makro darajada, shuningdek tarmoq va hududlar boʻyicha
axborot-tahliliy hamda prognoz faoliyatini, jumladan iqtisodiyot tarmoqlari hamda hududlarni rivojlantirish strategiyasi va dasturlarini ishlab chiqish borasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
viloyat iqtisodiyot idoralari xodimlarini, mahalliy ekspertlarni jalb qilgan holda maxsus sotsiologik, budjet tekshiruvlari, tahliliy va axborot tadqiqotlari oʻtkazish boʻyicha vaqtinchalik ekspert tahliliy guruhlar tuzish;
ijtimoiy-iqtisodiy tadqiqotlarga Oʻzbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi, Moliya, Soliq, Statistika, Viloyat bandlik va mehnat munosabatlari boshqarmasi, Markaziy bank bosh boshqarmalari
hamda boshqalarni jalb etish;
qisqa, oʻrta va uzoq muddatli istiqbolda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi boʻyicha takliflarni, makroiqtisodiy, tarmoq va mintaqaviy rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqishda qatnashish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi viloyat organlari, tadqiqot tashkilotlari, shahar va tuman hokimliklari hamda boshqa manfaatdorlar bilan Guruh vakolatiga kiruvchi masalalar boʻyicha mustaqil ravishda yozishmalar olib borish.
Guruh quyidagilarga majbur:
viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi tendensiyalar tavsiflovchi tahliliy materiallarni viloyat hokimiga taqdim etish;
viloyat hokimi topshirigʻiga binoan viloyat hokimining ayrim qarorlari va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari, shuningdek maqsadli va kompleks dasturlar bajarilishi monitoringini iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarni rivojlantirish bilan bogʻliq holda
amalga oshirish;
eng muhim iqtisodiy va ijtimoiy masalalar boʻyicha viloyat hokimi qarorlari, tarmoq va mintaqaviy dasturlar loyihasini ishlab chiqishda qatnashish.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Umumiy rahbarlik va nazorat.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Umumiy rahbarlik va nazorat.
Toshkent viloyati hokimligi Axborot-tahlil guruhi bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Bosh mutaxassis Toshkent viloyati hokimligi Axborot-tahlil guruhi rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
tegishli davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan takliflarni va hujjatlar loyihalarini har tomonlama tahlil qiladi, ular boʻyicha tahliliy materiallarni va takliflarini tayyorlaydi, shuningdek ularning qonun hujjatlarida belgilangan tartibda
zarur tarzda kelishilishini taʼminlaydi;
materiallar va hujjatlar loyihalari toʻgʻrisida Guruh rahbariga axborot beradi;
qabul qilingan hujjatlar boʻyicha nazorat rejasini yoki tashkiliy chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va belgilangan tartibda tasdiqlash uchun kiritadi, biriktirilgan sohalar boʻyicha tegishli boʻlgan, Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, Oʻzbekiston Respublikasi
Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlari, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlari, Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi va hokimning
hujjatlari bajarilishini tahlil qiladi;
hokim tomonidan oʻtkaziladigan majlislarni tashkil etadi, topshiriqlarni umumlashtiradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, hokimni va hududni kompleks rivojlantirish yigʻma boshqarmasi boshligʻini ularning bajarilishi va natijalari toʻgʻrisida belgilangan
muddatlarda xabardor qiladi.
Guruh tomonidan murojaatlar qonuniy xal etilishi ustidan monitoring olib boradi, natijalarini har olti oyda umumlashtiradi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarning loyihasini tayyorlaydi;
boshqaruv apparatining tarkibiy boʻlinmalari bilan birgalikda hokimning koʻrib chiqishi uchun axborot-maʼlumotnoma va boshqa materiallarni, shuningdek hokimning maʼruzalari va nutqlarini tayyorlashda ishtirok etadi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Oʻrtachirchiq, Oqqoʻrgʻon, Quyichirchiq, Yangiyoʻl, Chinoz, Piskent tumanlari va Yangiyoʻl shahar hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda
qatnashadi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat hokimligi . Kapital qurilish va kommunikatsiyalar masalalari, turizmni rivojlantirish masalalari, Yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va maʼnaviy-maʼrifiy ishlar boʻyicha kotibiyati majmuasiga kiruvchi viloyat boshqarma, idora va tashkilotlarning
faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Guruh rahbariga axborot beradi.
Toshkent viloyati hokimligi Axborot-tahlil guruhi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Yetakchi mutaxassis Guruh rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
guruh faoliyati yuzasidan viloyat hokimiga haftalik maʼlumot kiritib borish.
Guruh ish jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qoʻllanilishida Toshkent viloyati Kompyuterlashtirish markazi bilan hamkorlikni amalga oshiradi;
Guruhning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Guruh faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Guruh rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Guruh faoliyatiga doir masalalar yuzasidan va tuman va shahar hokimliklari tomonidan Toshkent viloyati hokimining va Guruhning topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini haqida tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
Toshkent viloyati hokimi va Guruh rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Guruh faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi, ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Guruh rahbariga axborot beradi;
Guruh rahbari yoʻqligida bosh mutaxassislardan biri Guruh ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Guruhga boshchilik qiladi. Guruh bosh mutaxassislari yoʻqligida guruh yetakchi mutaxassislaridan biri Guruh ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassis
vazifasini bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Bekabod, Ohangaron tumani va Bekabod, Nurafshon, Angren, Ohangaron Olmaliq shaharlari hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda
qatnashadi:
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat hokimligi Moliya iqtisodiyot va kambagʻallikni qisqartirish masalalari, investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini rivojlantirish masalalari, shaharlar infratuzilmasini
rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xoʻjalik masalalari boʻyicha majmuasiga kiruvchi viloyat boshqarma, idora va tashkilotlarning faoliyatini tahlil qiladi va ularning muammolarini yechimi yuzasidan Guruh rahbariga axborot beradi.
Toshkent viloyati hokimligi Axborot-tahlil guruhi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Yetakchi mutaxassis Guruh rahbarining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
guruh faoliyati yuzasidan viloyat hokimiga haftalik maʼlumot kiritib borish.
Guruh ish jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini samarali qoʻllanilishida Toshkent viloyati Kompyuterlashtirish markazi bilan hamkorlikni amalga oshiradi;
Guruhning ish rejasida belgilangan tadbirlarni ijrosi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshiradi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Guruh faoliyatiga doir barcha masalalar boʻyicha tizimlashtirilgan maʼlumotlar bazasi shakllantirilishi va yuritilishini, uning muntazam ravishda yangilanishini tashkil etadi;
Guruh faoliyatiga doir qaror, farmoyish va boshqa hujjatlarni tayyorlaydi;
Guruh faoliyatiga doir tegishli topshiriqlarini ijrochilarga yetkazilishini hamda Guruh faoliyatiga oid masalalar boʻyicha tegishli idoralar bilan aloqani taʼminlaydi;
Toshkent viloyati hokimi va Guruh rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Guruh faoliyatiga doir masalalar yuzasidan va tuman va shahar hokimliklari tomonidan Toshkent viloyati hokimining va Guruhning topshiriqlarini oʻz vaqtida, toʻliq va sifatli bajarilishini haqida tegishli tartibda muntazam axborot berib boradi;
Toshkent viloyati hokimi va Guruh rahbarining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Guruh faoliyatiga aloqador boʻlgan tashkilotlarni faoliyatini tahlil qiladi, ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Guruh rahbariga axborot beradi;
Guruh rahbari yoʻqligida bosh mutaxassislardan biri Guruh ishini tashkil etadi va vaqtinchalik Guruhga boshchilik qiladi. Guruh bosh mutaxassislari yoʻqligida guruh yetakchi mutaxassislaridan biri Guruh ishini tashkil etadi va vaqtincha bosh mutaxassis
vazifasini bajaradi.
Toshkent viloyati hokimining hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Zangiota, Toshkent, Qibray, Yuqorichirchiq, Parkent, Boʻstonliq tumanlari va Chirchiq shahar hokimliklari hamda viloyat boshqarma va idoralari bilan birgalikda ish olib boradi va guruhning vakolati doirasida ularning faoliyatini muvofiqlashtirishda
qatnashadi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Viloyat hokimligi Qishloq va suv xoʻjaligi masalalari, jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar boʻyicha kotibiyati, mahalla va oilani qoʻllab-quvvatlash masalalari boʻyicha kotibiyati majmuasi tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning faoliyatini tahlil qiladi,
ularning muammolarini yechimi yuzasidan takliflar tayyorlaydi va Guruh rahbariga axborot beradi.
Viloyat hokimining Maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish, davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini taʼminlash masalalari boʻyicha maslahatchisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Maslahatchining asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:
davlat boshqaruvi organlari, Qoraqalpogʻiston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman (shahar) hokimliklari (keyingi oʻrinlarda davlat organlari va xoʻjalik birlashmalari deb ataladi), shuningdek, ularning tizimidagi tashkilot va
muassasalarda maʼnaviy-maʼrifiy sohaga va davlat tiliga oid qonun hujjatlari hamda dasturlar va “yoʻl xaritalari”ning ijrosini tashkil etish;
maʼnaviy-maʼrifiy sohaga va davlat tiliga oid qonun hujjatlariga soʻzsiz rioya etilishini, maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish borasidagi ishlarni tanqidiy oʻrganish, bu borada aniqlangan kamchilik va muammolarni bartaraf etish yuzasidan chora-
tadbirlarni amalga oshirish;
davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari talablariga soʻzsiz rioya etilishini taʼminlash boʻyicha jamoatchilik nazoratining samarali shakllarini joriy etish yuzasidan takliflar ishlab chiqish va ularning amalga oshirilishida ishtirok etish;
maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish hamda davlat tilini rivojlantirishga oid qonun hujjatlari loyihalarini ishlab chiqish jarayonida faol ishtirok etish;
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalarida, shuningdek, ularning tizimidagi tashkilot va muassasalarda xodimlarga davlat tilini chuqur oʻrganishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish hamda davlat tilini keng targʻib qilish va rivojlantirishga, shu jumladan,
“Oʻzbek tili bayrami kuni”ni nishonlash boʻyicha madaniy-maʼrifiy va boshqa tadbirlarni tashkil etish;
geografik va boshqa toponimik obyektlar, madaniy meros obyektlariga qonun hujjatlariga muvofiq nom berilishi borasidagi faoliyatni monitoring qilish va bu borada aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan takliflar kiritish;
hududlardagi barcha tashqi yozuvlar, shu jumladan lavhalar, eʼlonlar, reklama va koʻrgazmali boshqa axborot matnlari, tashqi reklama materiallarining davlat tili va reklama toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga muvofiq boʻlishini taʼminlashda ishtirok etish;
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalarida davlat tilini rivojlantirishga oid ilmiy-tadqiqot ishlarini qoʻllab-quvvatlash, ilmiy asoslangan yangi soʻz va atamalarni isteʼmolga kiritish, zamonaviy atamalarning oʻzbekona muqobillarini yaratish boʻyicha takliflar
kiritish.
Maslahatchi oʻz zimmasiga yuklatilgan asosiy vazifalarga muvofiq quyidagi huquklarga ega:
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalari hamda ularning tizimidagi tashkilot va muassasalarda davlat tilini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni muvofiqlashtirish;
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalari rahbarlari huzurida maʼnaviy-maʼrifiy sohani va davlat tilini rivojlantirish masalalarini koʻrib chiqish hamda qarorlar qabul qilishda ishtirok etish;
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalari rahbarlarining maʼnaviy- maʼrifiy sohani va davlat tilini rivojlantirishga qaratilgan buyruq, qaror va koʻrsatmalari ijrosini nazorat qilish;
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalarida maʼnaviy-maʼrifiy sohani va davlat tilini rivojlantirishga oid ishlarni samarali tashkil qilish maqsadida vaqtinchalik ekspert guruhlarini tuzish;
davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlari ijrosini taʼminlash boʻyicha vujudga kelgan holatlar yuzasidan Departamentga maʼlumotnoma va takliflar kiritish;
davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish jarayonida ishtirok etish;
davlat organlari va xoʻjalik birlashmalari muassisligida taʼsis etilgan ommaviy axborot vositalari, ularning Internet jahon axborot tarmogʻidagi veb-saytlari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini muntazam kuzatib borish, davlat tili qoidalarining buzilishi
holatlari aniqlanganda, ularni bartaraf etish choralarini koʻrish;
davlat boshqaruvi, zamonaviy va innovatsion texnologiyalar, sanoat, bank-moliya tizimi, huquqshunoslik, diplomatiya, harbiy ish, tibbiyot va boshqa sohalarga oid xalqaro soʻz va atamalarning davlat tilidagi muqobili boʻyicha Departamentga takliflar kiritish;
taʼlimning barcha bosqichlarida davlat tilini zamonaviy va innovatsion texnologiyalar asosida mukammal oʻrgatish jarayonini tashkil etish yuzasidan Departamentga, manfaatdor vazirlik va idoralarga takliflar kiritish;
oʻzbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish boʻyicha konsepsiya va davlat dasturlari loyihalarini tayyorlashda ishtirok etish.
Maslahatchi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega boʻlishi mumkin.
Maslahatchi Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari, ushbu Nizom va boshqa qonun hujjatlari talablariga rioya etishga majburdir.
Maslahatchi oʻz faoliyatida Departament, tegishli davlat organi va xoʻjalik birlashmasi rahbari oldida hisobdordir.
Maslahatchi har chorakda Departamentga amalga oshirilgan ishlari yuzasidan Departament mudiri tomonidan tasdiqlangan shaklda yozma hisobot takdim etib boradi. Bunda tuman (shahar) hokimlari maslahatchilarining yozma hisobotlari Qoraqalpogiston
Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining maslahatchilari tomonidan umumlashtirilgan holda takdim etiladi.
Maslahatchining hisobotlari tegishli (tegishli) davlat organi va xoʻjalik birlashmasining yigʻilishlarida muntazam eshitib boriladi va natijasi boʻyicha tegishli choralar koʻriladi.
Departament oʻzining ish rejasiga muvofiq, davlat organlari va xoʻjalik birlashmalarining davlat tilini rivojlantirish hamda davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni tashkil qilish boʻyicha faoliyatini muvofiqlashtirish jarayonida
maslahatchining faoliyatini oʻrganib boradi.
Maslahatchi faoliyatini oʻrganish natijalari boʻyicha Departament mudiri tegishli davlat organi va xoʻjalik birlashmasi rahbari nomiga maslahatchini ragʻbatlantirish yoxud egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha boʻlgan javobgarlik choralarini koʻrish
toʻgʻrisida taqdimnoma kiritishga haqli.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Umumiy rahbarlik
Quyidagi viloyat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtiradi va birga ish olib boradi:
Barcha viloyat boshqarma va tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlaydi.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzoligi
Joy nomlari va Tashqi yozuvlar boʻyicha komissiya
Toshkent viloyati hokimining matbuot kotibi – axborot siyosati masalalari boʻyicha hokimning maslahatchisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Axborot xizmati (matbuot xizmati, jamoatchilik bilan aloqalar xizmati, keyingi oʻrinlarda Xizmat deb ataladi) davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi markaziy apparatining mustaqil tarkibiy boʻlinmasi hisoblanadi hamda bevosita uning rahbariga boʻysunadi
Xizmat oʻz faoliyatini davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining hududiy va tarkibiy boʻlinmalari hamda boshqa davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining tegishli xizmatlari bilan oʻzaro yaqin hamkorlikda amalga oshiradi
Quyidagilar Xizmatning asosiy vazifalari hisoblanadi:
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi rahbariyati tomonidan zamonaviy talablarga muvofiq belgilanadigan axborot siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda ishtirok etish;
axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini amalga oshirish borasida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Matbuot xizmati, davlat va xoʻjalik boshqaruvi boshqa organlarining axborot xizmatlari bilan samarali va amaliy hamkorlikni taʼminlash;
keng jamoatchilikni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining faoliyati, uning sohaga doir normativ-huquqiy hujjatlari toʻgʻrisida xolisona, sifatli va tezkor xabardor qilish;
ommaviy axborot vositalari (keyingi oʻrinlarda OAV deb ataladi) bilan oʻzaro hamkorlik qilish, Xizmat bilan doimiy hamkorlikda ishlaydigan jurnalistlar doirasini shakllantirish, axborot xabarlarini (matbuot uchun axborotlar, byulletenlar va shu kabilarni)
tarqatish, ommaviy tadbirlarni tashkil etish, media-turlar uyushtirish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining rasmiy veb-saytida axborotni tezkorlik bilan joylashtirish va oʻz vaqtida yangilab borish, Internet tarmogʻidagi veb-resurslarni, shu jumladan, ijtimoiy va mobil tarmoqlarni rivojlantirish;
axborot maydoni monitoringini olib borish va tahlil qilish, ularga munosabat bildirishning turlari, usullari va darajasi boʻyicha ekspertlar bilan birgalikda takliflar tayyorlash, OAV, shu jumladan, Internet tarmogʻida materiallar tarqatish boʻyicha kompleks
ishlarni tashkil etish va muammoli materiallar yuzasidan munosabat tayyorlash;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining boshqa boʻlinmalari bilan birgalikda milliy va xorijiy OAVda tarqatish uchun xabar, axborot-maʼlumot materiallar, sharhlar va axborot-tahliliy materiallar tayyorlash;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatini xorijiy OAVda sifatli yoritish maqsadida Oʻzbekiston Respublikasining xorijiy mamlakatlardagi vakolatxonlarini, shuningdek, xorijiy mamlakatlarning Oʻzbekistondagi diplomatik vakolatxonalarini axborot
materiallari (foto, audio va videomateriallar, bosma mahsulotlar va shu kabilar) bilan taʼminlash;
idora faoliyatiga nisbatan jamoatchilik fikrining holati hamda milliy va xorijiy OAV pozitsiyasini tahlil qilish va ular toʻgʻrisida davlat hokimiyati va boshqaruvi organi rahbariyatiga axborot berish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining faoliyat sohasiga aloqador matnli, foto, audio va videomateriallar maʼlumotlar bankini shakllantirish va yuritish.
Xizmat yuklangan vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi funksiyalarni bajaradi:
OAVda, shu jumladan, Internet tarmogʻida axborot eʼlon qiladi (chop etadi), shuningdek, ularni rasmiy veb-saytlarda, hamma kirishi mumkin boʻlgan xonalar va joylarga joylashtirish va yangilab borishni taʼminlaydi;
ommaviy tadbirlarni, shu jumladan, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining rahbarlari ishtirokidagi tadbirlar (majlislar, yigʻilishlar, uchrashuvlar, matbuot anjumanlari, brifinglar, seminarlar, davra suhbatlari va boshqalar)ni tashkil etadi va oʻtkazadi;
OAV va jurnalistlarning soʻrovi asosida ularga ogʻzaki va yozma shaklda (shu jumladan, elektron hujjat shaklida) axborot taqdim etadi;
qabul qilinayotgan qonun hujjatlari, sotsial va ijtimoiy ahamiyatga molik muhim dasturlar hamda Toshkent viloyati hududida huquqni qoʻllash amaliyoti holati monitoringini olib boradi va keng jamoatchilikni xabardor qilib boradi;
Xizmat oldida turgan vazifalarni samarali hal etish uchun zarur boʻlgan axborotni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining boshqa boʻlinmalari bilan oʻzaro hamkorlikda toʻplaydi va ularni qayta ishlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatiga doir masalalar boʻyicha bosma materiallarni tayyorlaydi hamda milliy va xorijiy nashrlarda eʼlon qiladi, telekoʻrsatuvlar va radioeshittirishlarni tashkil etadi, tegishli sohada davlat siyosatini amalga oshiradi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatiga doir masalalar boʻyicha jamoatchilik fikrini hamda milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari pozitsiyasini oʻrganishga doir tahliliy ishlarni amalga oshiradi, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi rahbariyatiga
axborot berish uchun eʼlon qilingan dolzarb materiallar sharhlarini tayyorlaydi;
OAV bilan axborot-maʼlumotnoma ishlarini amalga oshirish uchun davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatining asosiy yoʻnalishlari boʻyicha tahliliy, statistik va boshqa materiallarning tizimlashtirilgan maʼlumotlar banki tashkil etilishi va yuritilishini
taʼminlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatini eng toʻliq va xolisona yoritish maqsadida milliy va xorijiy OAV hamda jurnalistlar bilan oʻzaro hamkorlikni amalga oshiradi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining veb-sayti tashkil etilishini va uni zamonaviy darajada yuritishni taʼminlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi tomonidan tashkil etiladigan rasmiy tadbirlardan teledasturlar, roliklar va lavhalar tayyorlashda va ularni montaj qilishda ishtirok etadi hamda ushbu materiallarni belgilangan tartibda saqlash uchun ularning
arxivlashtirilishini taʼminlaydi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatiga doir foto, audio va videomateriallarni tayyorlaydi hamda ularni tayyorlash jarayonida davlat va nodavlat OAV bilan oʻzaro hamkorlik qiladi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining faoliyat sohasiga aloqador foto, audio va videomateriallar maʼlumotlar banki shakllantirilishi va yuritilishini taʼminlaydi.
6. Xizmat oʻz vakolatlari doirasida milliy va xorijiy axborot agentliklari hamda OAVning davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyati toʻgʻrisidagi materiallarni tayyorlashda koʻmaklashish toʻgʻrisidagi buyurtmanomalari va soʻrovlarini koʻrib chiqadi.
III. Axborot xizmatining huquqlari va javobgarligi
7. Xizmat oʻziga yuklangan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:
Xizmatning vazifalari va funksiyalarini bajarish uchun zarur boʻlgan axborotni davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining boshqa boʻlinmalaridan, idoraviy mansub tashkilotlardan belgilangan tartibda soʻrab olish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining yigʻilishlarida, majlislarida va boshqa tadbirlarida qatnashish;
qoʻyilgan vazifalarni bajarish uchun davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining rahbari bilan kelishgan holda idoraning boshqa boʻlinmalari xodimlarini jalb etish, shuningdek, boshqa tashkilotlarning mutaxassislari va malakali ekspertlarini, shu jumladan,
shartnoma asosida jalb etish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi boshqa organlarining axborot xizmatlari bilan belgilangan tartibda oʻzaro hamkorlik qilish;
rahbariyatning topshirigʻiga koʻra, davlat organlarida respublika va xalqaro ahamiyatga ega boʻlgan tadbirlarda Xizmat vakolatiga taalluqli masalalar boʻyicha davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi nomidan vakillik qilish;
oʻz vakolatlari doirasida bosma nashrlarni nashr etish;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining axborot siyosatini takomillashtirishga doir takliflarni, Xizmat faoliyati masalalari boʻyicha normativ hujjatlar loyihalarini rahbariyatning koʻrib chiqishi uchun kiritish.
8. Xizmat:
oʻziga yuklangan vazifalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi faoliyatining milliy va xorijiy OAVda xolisona, sifatli va tezkor yoritilishini taʼminlash uchun javob beradi.
VI. Axborot xizmati faoliyatini tashkil etish
9. Xizmat xodimlari soni u amalga oshiradigan vazifalarning murakkabligi va hajmiga koʻra, davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi rahbari tomonidan xodimlarning tasdiqlangan umumiy soni doirasida belgilanadi.
10. Xizmat faoliyati davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining rahbari tomonidan tasdiqlanadigan ish rejasi asosida tashkil etiladi.
1Xizmatga davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi rahbari tomonidan lavozimga tayinlanadigan va lavozimdan ozod qilinadigan rahbar boshchilik qiladi.
1Xizmat rahbari bevosita davlat va xoʻjalik boshqaruvi organi rahbariga boʻysunadi va ayni vaqtda uning matbuot kotibi hisoblanadi.
1Xizmat rahbari:
Xizmat faoliyatini muvofiqlashtiradi hamda Xizmatga yuklangan vazifalar va funksiyalarning bajarilishi uchun shaxsan javob beradi;
Xizmat faoliyatini tashkil etadi, rejalashtiradi va nazorat qiladi, davlat hokimiyati va boshqaruvi organining boshqa boʻlinmalari bilan oʻzaro hamkorlikni amalga oshiradi;
Xizmatda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qoʻyishni taʼminlaydi, xodimlar oʻrtasida vazifalarni taqsimlaydi;
Xizmat xodimlarining malakasini va kasbiy saviyasini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi.
1Xizmat xodimlari Xizmat rahbarining taqdimnomasiga koʻra, belgilangan tartibda lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod qilinadi.
1Xizmat faoliyatini axborot, huquqiy, moddiy-texnik va transport bilan taʼminlash, shuningdek, uning xodimlariga ijtimoiy-maishiy xizmat koʻrsatish davlat va xoʻjalik boshqaruvi organining tarkibiy boʻlinmalari uchun belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
V. Axborot xizmati rahbarining vazifalari
Xizmat rahbari viloyat hokimining koʻrsatmasi va topshiriqlariga asosan ishni tashkil etadi va quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
amalga oshirilayotgan ishlar toʻgʻrisida jamoatchilikni darhol xabardor qilish hamda hokimlikning faoliyati matbuot, radio, televidiniye va butunjahon Internet axborot tarmogʻida xolisona yoritilishi uchun boshqaruv apparatining ommaviy axborot vositalari
bilan oʻzaro hamkorligini taʼminlaydi;
Xalq deputatlari Kengashining va hokimlikning faoliyatini yanada toʻliq va xolisona yoritish maqsadida milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari hamda jurnalistlar bilan oʻzaro hamkorlik qiladi;
matbuot konferensiyalari, brifinglar oʻtkazish, intervyular olishni va hokimlikning rahbariyati va xodimlari bilan ommaviy axborot vositalari vakillarining boshqa uchrashuvlarni tashkil qiladi. Xalq deputatlari Kengashining va hokimlikning faoliyati
masalalari yuzasidan jamoatchilik fikrini hamda milliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari nuqtayi nazarini oʻrganish boʻyicha tahliliy ishlarni amalga oshiradi, hokimlik rahbariyatiga axborot berish uchun matbuotda eʼlon qilingan dolzarb materiallar
sharhlarini tayyorlaydi;
ommaviy axborot vositalari bilan axborot-maʼlumotnomalarni eʼlon qilish ishlarini amalga oshirish uchun Xalq deputatlari Kengashi va hokimlik faoliyati toʻgʻrisidagi tahliliy, statistik va boshqa materiallar maʼlumotlarining tizimlashtirilgan bankini tashkil
qiladi;
viloyat hokimi tomonidan belgilanadigan axborot siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda qatnashish;
viloyat hokimligi faoliyati sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarning ommaviy axborot vositalarida eʼlon qilinishini taʼminlash;
ommaviy axborot vositalarida viloyat hokimligi faoliyatining dolzarb jihatlarini, tegishli sohadagi yagona davlat siyosatini amalga oshirish masalalarini yoritish;
internet tarmogʻida viloyat hokimligi veb-resurslarini tashkil etish, ularning samarali faoliyatini taʼminlash;
viloyat hokimligiga nisbatan ijtimoiy fikrning ahvolini hamda mahalliy va respublika ommaviy axborot vositalari munosabatini tahlil qilish va ular toʻgʻrisida viloyat hokimini xabardor qilish.
Belgilangan vazifalarni samarali hal etish uchun zarur boʻlgan axborotlarni viloyat hokimligining guruh, kotibiyat hamda viloyat boshqarma va tashkilotlari bilan oʻzaro hamkorlikda toʻplash va ishlash;
ommaviy axborot vositalari uchun xabarlarni (press-relizlar, byulletenlar, obzorlar va shu kabilarni) tayyorlash va tarqatish;
viloyat hokimligi faoliyatiga doir masalalar boʻyicha bosma materiallarni tayyorlash hamda mahalliy nashrlarda eʼlon qilish, tele va radioeshittirishlarni tashkil etish, tegishli sohadagi davlat siyosatini amalga oshirish;
viloyat hokimi va hokimlik xodimlarining ommaviy axborot vositalari vakillari bilan matbuot konferensiyalari, brifinglari, musohabalari va boshqa uchrashuvlarini tashkil etish;
viloyat hokimligi faoliyatiga doir masalalar boʻyicha ijtimoiy fikrni hamda ommaviy axborot vositalari pozitsiyasini oʻrganishga doir tahliliy ishlarni amalga oshirish;
viloyat hokimiga axborot berish uchun eʼlon qilingan dolzarb materiallar sharhlarini tayyorlash;
ommaviy axborot vositalari bilan axborot-maʼlumotnoma ishlarini amalga oshirish uchun viloyat hokimligi faoliyatining asosiy yoʻnalishlari boʻyicha tahliliy, statistik va boshqa materiallarning tizimlashtirilgan maʼlumotlar bankini tashkil etish;
viloyat hokimligi faoliyatini toʻliq va xolisona yoritish maqsadida ommaviy axborot vositalari hamda jurnalistlar bilan oʻzaro hamkorlikni amalga oshirish;
maqolalar, ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikni xabardor qilish maqsadida axborot materiallarni tayyorlash va tarqatish, boshqa tashkilotlar bilan birgalikdagi ishlarni tashkil etadi.
internet tarmogʻida viloyat hokimligining tashkil etilgan veb-saytini zamonaviy darajada saqlash va maʼlumotlarni doimiy ravishda yangilab turish ishlarini amalga oshiradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Barcha shahar va tumanlar bilan hamkorlikda ishlaydi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Barcha viloyat boshqarma va tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlaydi.
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Yoʻq
Toshkent viloyati hokimligi Huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari boʻyicha guruhi rahbari vazifasini bajaruvchi
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Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Viloyat hokimligining Huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga
muvofiq viloyat hokimligiga yuklatilgan harbiy safarbarlik tayyorgarlik masalalari, favqulodda vaziyatlarni oldini olish va ular sodir boʻlganda oqibatlarini bartaraf etish ishlarini amalga oshirish, fuqarolarning qonunda belgilangan tartibda muddatli harbiy va
safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmatni oʻtashga jalb etilishini taʼminlash hamda jamoat tartibiga rioya etishni, fuqarolar xavfsizligini, ularning huquqlari va erkinliklari va sogʻligʻini muhofaza qilishni, huquqbuzarliklarning oldini olish, pasport-viza
rejimiga rioya qilish, huquqbuzarliklarni sodir etgan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish masalalarida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qonunchilikda belgilangan vakolatlar doirasida muvofiqlashtirish, qonunchilikni mustahkamlash yuzasidan
qabul qilinayotgan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, Qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari, shuningdek, mazkur soha boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi Qonunlarida belgilangan vazifalarni bajarilishini
tashkil etish masalalari bilan shugʻullanadi.
  Guruh bevosita viloyat hokimining rahbarligi ostida faoliyat koʻrsatadi.
  Yuqoridagi ishlarni tezkor va muntazam ravishda bajarish maqsadida guruh xodimlari oʻrtasida quyidagi ish taqsimoti belgilanadi:
Huquqni muhofaza qilish organlar tizimida;
 Guruh faoliyatiga umumiy rahbarlik qiladi. Qonun hujjatlariga muvofiq huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar boʻyicha mahalliy hokimliklarga yuklangan vazifalarning amalga oshirilishini taʼminlaydi.
Guruhda ish yuritilishini tashkil etadi, ish rejasini tuzadi va unda belgilangan tadbirlarning bajarilishini nazorat qiladi.
 jamoat tartibiga rioya etishni, fuqarolar xavfsizligini, ularning huquqlari va erkinliklari va sogʻligʻini muhofaza qilishni, huquqbuzarliklarning oldini olishni taʼminlash, pasport-viza rejimiga rioya qilish, huquqbuzarliklarni sod ir etgan shaxslarni ijtimoiy
reabilitatsiya qilish masalalarida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qonunchilikda belgilangan vakolatlar doirasida muvofiqlashtiradi;
 huquqbuzarliklar va jinoyatlar sodir etgan shaxslar bilan ishlash masalalarida huquqni muhofaza qilish va davlatning boshqa organlari
va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni taʼminlaydi;
huquqbuzarliklarning oldini olish boʻyicha davlat dasturlari tayyorlanishi va amalga oshirilishini taʼminlaydi;
 huquqbuzarliklarning oldini olish boʻyicha hududiy dasturlar ishlab chiqilishi, tasdiqlanishi va amalga oshirilishini taʼminlaydi;
huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning holatini tahlil qilish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va jinoyatchilikni qisqartirish shakllari va usullarini, shuningdek chora-tadbirlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etadi;
 jinoyatchilik, terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi kurashishga jamoatchilikni keng jalb etish ishlarini tashkil qilish yoʻli bilan qonun ustuvorligini taʼminlash chora-tadbirlarini amalga oshiradi;
Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish, tabiiy ofatlar, epidemiyalar va boshqa ekstremal holatlarda tegishli organlarning ishlarini tashkil etadi va muvofiqlashtiradi;
 Namangan shahar va tumanlarda harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari boʻyicha amaldagi Qonun, Farmon, qaror va farmoyishlar ijrosini tegishli mutaxassislar ishtirokida oʻrganib borilishini tashkil qiladi.
 Toshqin suvlari, sel oqimlari va koʻchki hodisalarini xavf-hatarsiz oʻtkazib yuborishni taʼminlash boʻyicha viloyat toshqinga qarshi komissiyasining aʼzosi sifatida ishtirok etadi.
 Xalq deputatlari viloyat Kengashining sessiyalari, viloyat faollari yigʻilishlari va viloyat hokimi huzuridagi yigʻilishlarda masala mohiyatiga qarab shaxsan ishtirok etadi.
 Viloyat hokimi tomonidan oʻtkaziladigan huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari boʻyicha yigʻilishlarni tashkil qiladi, topshiriqlarni umumlashtiradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, bajarilishi va
natijalari toʻgʻrisida viloyat hokimini belgilangan muddatlarda xabardor qiladi.
 Fuqaro muhofazasi davlat quyi tizimlarining xizmatlari va evakuatsiya komissiyasi oʻrtasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirib boradi.
Favqulodda vaziyatlar va harbiy safarbarlikka oid hujjatlarning ijrosi ustidan nazorat olib boradi.
Harbiy safarbarlik va fuqaro muhofazasi boʻyicha hisobot va axborotlarni tegishli idoralariga taqdim etib boradi.
“Navroʻz”, “Mustaqillik” va “Yangi yil” bayramlarini nishonlashga tayyorgarlik koʻrish va tadbirlarni oʻtkazish davrida jamoat tartibini saqlash, oʻta ogʻir jinoyatlar, terroristik aktlar, qoʻporuvchilik harakatlari, ommaviy tartibsizliklar sodir etilishini oldini
olish yuzasidan tegishli hujjatlarni ishlab chiqadi, Shtab yigʻilishlarini tashkil etadi va qabul qilingan qarorlar ijrosi ustidan nazorat olib boradi.
 Ish faoliyati davomida guruhda maxfiylik qoidalariga rioya etilishini nazorat qilib boradi, harbiy xizmatchilar va ularning oila aʼzolari tomonidan berilgan ariza va shikoyatlarni tekshirilishini tashkil etadi.
Huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari guruhi toʻgʻrisidagi Nizomga va viloyat hokimining qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Guruhning bosh mutaxassisi mehnat taʼtilida yoki xizmat safarida boʻlgan vaqtda uning vazifasini bajaradi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar: (boshqarma va idoralar)
Viloyatdagi barcha shahar va tuman hokimlarining chegara masalalari boʻyicha maslaxatchilari ish faoliyatini hamda sohada amalga oshirilayotgan ishlarni monitoring qiladi.
Majmua tizimiga kiruvchi quyidagi boshqarma, idora va tashkilotlar rahbarlarining faoliyatini qonunchilikda belgilangan tartibda muvofiqlashtirishni taʼminlaydi.
- Viloyat prokuraturasi
- viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi
- Viloyat Adliya boshqarmasi
- Majburiy ijri byurosining viloyat boshqarmasi
- Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish viloyat deportamenti
- Viloyat bojxona boshqarmasi
- Viloyat sudi
- Viloyat Maʼmuriy sudi
- Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
- Milliy gvardiyaning viloyat boshqarmasi
- Viloyat Mudofaa ishlar boshqarmasi
- Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi
- DXX Chegara qoʻshinlari 9117-harbiy qismga
- Toshkent harbiy okrugi qoʻshinlari qoʻmondonligi
Doimiy komissiya
- Narkotik moddalarini nazorat qilish mintaqaviy komissiyasi aʼzosi
- Viloyat hududida barqarorlikni taʼminlash va jinoyatchilikning oldini olish ishlarini muvofiqlashtiruvchi doimiy komissiya aʼzosi
- Viloyat hokimligi huzuridagi yongʻin xavfsizligi boʻyicha komissiya aʼzosi
- Idoralararo oʻta muhim va toifalangan obyektlarni qoʻriqlanishini nazorat qilish komissiya aʼzosi
- Toshqin suvlari va sel oqimlarini havf-hatarsiz oʻtkazib yuborishini taʼminlash, qor koʻchish va yer koʻchki xodisalarni xavfini kamaytirish boʻyicha viloyat komissiyasi aʼzosi
- Viloyatda ommaviy tadbirlarni nazorat qiluvchi komissiya aʼzosi
- Jazoni oʻtash joylaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-maishiy jihatdan va ishga joylashtirishda yordam koʻrsatish boʻyicha maxsus komissiya aʼzosi
Viloyat hokimligi huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari boʻyicha guruhi rahbari v.b.
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
“Oʻta muhim va toifalangan obyektlar xavfsizligini taʼminlashni tashkil etilishini nazorat qilish boʻyicha viloyat idoralararo komissiyasi”ning kotibi hisoblanadi. Ushbu komissiyaning ish faoliyatini tashkillashtiradi va qabul qilingan qarorlar ijrosi ustidan
nazorat olib boradi.
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining koʻrsatmalari va yigʻilish qarorlari talablarini tegishli idoralar, toifalangan obyektlar rahbarlariga yetkazish, shuningdek, obyektlar xavfsizligini taʼminlash ahvolini oʻrganib aniqlangan
kamchiliklarni oʻz vaqtida bartaraf etilishini hamda belgilangan vazifalarni muddatida sifatli ijro etilishini taʼminlaydi.
Viloyat Mudofaa ishlari boshqarmasi bilan hamkorlikda hokimliklar va ularga qarashli quyi tashkilotlarda ishlayotgan xodimlarni harbiy hisobga olish va bronlashtirish ishlarini tashkil etilishini nazorat qilib boradi.
Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari uchun “Alohida davr”da ajratiladigan transport vositalarining limitlari va ishchi kuchi miqdorini aniqlaydi va nazorat qiladi.
Davlat strategik va safarbarlik zahiralarini shakllantirishni, shu jumladan ularni toʻplash, saqlash va yangilab borishni, shuningdek davlat strategik va safarbarlik zahiralaridan belgilangan tartibda tezkorlik bilan foydalanishga doimiy tayyor boʻlishni
taʼminlash ishlarini muvofiqlashtirib boradi.
Harbiy-maʼmuriy sektori faoliyatini tashkil etish boʻyicha amaliy harakatlar Strategiyasi (“Yoʻl xaritasi”)da mahalliy aholi, ayniqsa yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, harbiy qism komandirlari va muassasa boshliqlariga ularning kundalik
faoliyatini samarali tashkil etishda koʻmaklashish, harbiy xizmatchilar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, shuningdek, harbiy shaharcha va poligonlarning infratuzilmasini rivojlantirish boʻyicha belgilangan tadbirlarni muddatida sifatli ijro etilishini taʼminlaydi.
Viloyat hokimligi huzuridagi maxsus baza ishini muvofiqlashtirib boradi.
Guruh rahbari mehnat taʼtilida yoki xizmat safarida boʻlganda uning vazifasini bajaradi.
Viloyat hokimligida maxfiy ish yuritishga oid vazifalarni bajaradi shahar va tumanlar hokimliklarida rejimli-mahfiy organi xodimlariga amaliy va uslubiy yordam koʻrsatib boradi.
Maxfiylik rejimini va davlat sirlari hisoblanadigan hujjatlarini himoya qilishni taʼminlaydi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Viloyatdagi barcha shahar va tuman hokimliklarida mahfiy hujjatlar bilan ishlashda masʼul mutaxassis hodimlar ish faoliyatini nazorat qiladi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Masala yuzasidan barcha Huquqni muhofaza qilish organlar va idoralari
Doimiy komissiya
- Idoralararo oʻta muhim va toifalangan obyektlarni qoʻriqlanishini nazorat qilish komissiya aʼzosi
Toshkent viloyati hokimligi Huquqni muhofaza qilish organlari faoliyati, harbiy safarbarlik va favqulodda vaziyatlar masalalari boʻyicha guruhi yetakchi mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq koʻrib chiqadi.
“Kollektiv”, “Projekt”, “E-qaror”, “Ijro.gov.uz”, elektron dasturidan kelgan xat va hujjatlarning ijrosini taʼminlaydi.
Huquqbuzarliklarning oldini olish boʻyicha ishlab chiqilgan “Yoʻl xarita”lari va chora-tadbirlarda belgilangan tadbirlarni amalga oshirilishini nazorat qiladi.
Huquqbuzarliklar va jinoyatchilikning holatini tahlil qiladi, jinoyatchilikka qarshi kurashish va jinoyatchilikni qisqartirish shakllari va usullarini, shuningdek chora-tadbirlarini ishlab chiqish ishlarini tashkil etadi.
Fuqarolar xavfsizligini, ularning huquqlari va erkinliklari va sogʻligʻini muhofaza qilishni, huquqbuzarliklarning oldini olishni taʼminlash, pasport-viza rejimiga rioya qilish masalalarida huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini qonunchilikda belgilangan
vakolatlar doirasida muvofiqlashtiradi.
Viloyatda fuqarolar tomonidan oʻz joniga qasd va suiqasd qilish holatlarini oldini olish va uning sabab va omillarini bartaraf etish ishlarini muvofiqlashtiruvchi komissiyaning ish faoliyatini tashkillashtiradi va qabul qilingan qarorlar ijrosi ustidan nazorat olib
boradi.
Jazoni ijro etish joylaridan, jumladan, jazoni ijro etish koloniyalari, tarbiya koloniyalari va turmalardan belgilangan muddatlarda yoki muddatidan ilgari shartli boʻshatilgan, ozodlikdan mahrum etish ishlariga hukm qilingan shaxslarga nisbatan sud tomonidan
jazoning oʻtalmagan qismini yengilroq jazosi bilan almashtirilgan, kasallik yoki mehnat qobiliyatini yoʻqotish oqibatida jazodan ozod qilingan, avf etish asosida jazodan ozod qilingan shaxslarni ishga joylashtirish, ularni moddiy va maʼnaviy jihatdan qoʻllab-
quvvatlash hamda maishiy yashash sharoitlarini yaxshilashda yordam koʻrsatilishini nazorat qiladi.
Huquqbuzarliklar va jinoyatlar sodir etgan shaxslar bilan ishlash masalalarida huquqni muhofaza qilish va davlatning boshqa organlari va nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni taʼminlaydi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Masala yuzasidan tegishligi boʻyicha shahar va tuman hokimliklari bilan ishni tashkillashtiradi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Masala yuzasidan tegishligi boʻyicha Huquq tartibod idoralari bilan ishni tashkillashtiradi.
Doimiy komissiya
-Jazoni oʻtash joylaridan ozod qilingan shaxslarga ijtimoiy-maishiy jihatdan va ishga joylashtirishda yordam koʻrsatish boʻyicha maxsus komissiya faoliyati
Toshkent viloyati hokimligi Korrupsiyaga qarshi kurashish ichki nazorat shoʻbasi bosh mutaxassisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
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Shoʻbaning asosiy maqsadi viloyat hokimligida, shuningdek, uning shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurash boʻyicha ISO 37001:2016 xalqaro standarti talablariga javob beruvchi
kompleks tizimni, xususan, korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini joriy etish va rivojlantirish, korrupsiyaviy holatlarni barvaqt aniqlash va ularning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish, korrupsiyaviy xatti-harakatlar sodir etilishining oldini olish,
tashkilot tizimi xodimlarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida ularning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish, tashkilot tizimida korrupsiyaga qarshi profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etish, korrupsiyaga qarshi kurashish
sohasidagi hujjatlar ijrosini taʼminlashdan iborat.
Quyidagilar shoʻbaning asosiy vazifalari hisoblanadi:
viloyat hokimligining korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha faoliyatini takomillashtirish;
viloyat hokimligida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish;
viloyat hokimligida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining samarali ishlashini taʼminlash va nazorat qilish;
korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha faoliyatni amalga oshiruvchi hamda unda ishtirok etuvchi boshqa davlat organlari va tashkilotlari bilan hamkorlikni olib borish.
1Shoʻba oʻziga yuklatilgan vazifalarga muvofiq quyidagi funksiyalarni amalga oshiradi:
a) viloyat hokimligining korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha faoliyatini takomillashtirish sohasida:
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalarda korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha chora-tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan ichki idoraviy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqadi;
viloyat hokimligining korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha chora-tadbirlarini ishlab chiqadi va tasdiqlash uchun viloyat hokimiga kiritadi;
viloyat hokimligining faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar va ichki idoraviy hujjatlarda aniqlangan korrupsiyaviy normalarni bartaraf qilish boʻyicha takliflarni ishlab chiqadi;
viloyat hokimligi tomonidan ishlab chiqiladigan korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha chora-tadbirlar loyihalarini shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatiga mosligi,
maqbulligi va dolzarbligi nuqtayi nazaridan baholaydi va xulosalar beradi;
viloyat hokimligida korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini yanada samarali tashkil etish va takomillashtirishga qaratilgan aniq takliflarni Agentlikka kiritib boradi.
b) viloyat hokimligida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish sohasida:
viloyat hokimligida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholaydi, ularning natijalari boʻyicha aniqlangan xavf-xatarlarni kamaytirish yuzasidan chora-tadbirlar rejalarini ishlab chiqadi va viloyat hokimligida korrupsiyaviy xavf-xatari yuqori boʻlgan lavozimlar
roʻyxatini yaratadi;
viloyat hokimligi tomonidan oʻxshash huquqbuzarliklar sodir etilishi ehtimolini baholash maqsadida davlat hokimiyatining boshqa organlarida korrupsiyaviy huquqbuzarliklar sodir etilishining holati va yoʻnalishlari haqida maʼlumot toʻplaydi;
maxsus axborot aloqa kanallari orqali viloyat hokimligi xodimlari tomonidan korrupsiyaviy xavf-xatarlar va huquqbuzarliklar haqida kelib tushadigan murojaatlarni tahlil qiladi va ularni belgilangan tartibda koʻrib chiqilishini taʼminlaydi;
viloyat hokimligida yuritiladigan xizmat tekshiruvlari reestri yoki oʻtkazilgan xizmat tekshiruvlarini roʻyxatga oladigan boshqa tegishli hujjatda korrupsiya faktlariga doir xizmat tekshiruvlari boʻyicha maʼlumotlarning toʻgʻri va toʻliq aks ettirib borilishini
nazorat qiladi;
davlat xaridlarini amalga oshirishda manfaatlar toʻqnashuvini tahlil qilishda va viloyat hokimligi bilan shartnomaviy munosabatlarga (mehnat munosabatlari bundan mustasno) kirishgan har qanday yuridik yoki jismoniy shaxslarning ishonchliligini tekshirish
jarayonida ishtirok etadi;
xodimlariga korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari boʻyicha tushuntirish va tavsiyalar beradi;
korrupsiya faktlari haqida xabar berishga moʻljallangan maxsus axborot aloqa kanallarining faoliyat natijalarini tahlil qiladi va tahliliy materiallarni viloyat hokimligi xodimlariga yetkazadi;
viloyat hokimligi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni va xavf-xatarlarni aniqlash maqsadida aholi va xodimlar orasida soʻrovlar oʻtkazadi;
korrupsiyaga qarshi kurashishga oid talab va normalarning buzilishi masalalari boʻyicha intizomiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga jazo choralarining mutanosibligi va yetarliligini nazorat qiladi;
korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida viloyat hokimligida korrupsiya faktlari yuzasidan oʻtkazilgan xizmat tekshiruvlari natijalari haqidagi maʼlumotlarni tahlil qiladi;
har chorakda va viloyat hokimi talabiga koʻra viloyat hokimligida korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha amalga oshirilgan ishlar hamda ulardagi korrupsiyaviy holat haqida viloyat hokimiga maʼlumot kiritib boradi;
v) viloyat hokimligida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini samarali ishlashini taʼminlash va nazorat qilish sohasida:
korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha davlat dasturlarida viloyat hokimligiga yuklatilgan vazifalar ijrosini monitoring qiladi va nazoratini amalga oshiradi;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining ISO 37001:2016 Korrupsiyaga qarshi xalqaro standarti talablariga mosligini taʼminlaydi;
viloyat hokimligi xodimlarining malakasini oshirish boʻyicha oʻquv rejalarining korrupsiyaga qarshi normalarga oid qismini ishlab chiqishda ishtirok etadi;
viloyat hokimligi xodimlari, shu jumladan korrupsiyaviy xavf-xatari yuqori boʻlgan lavozimlardagi xodimlar uchun korrupsiyani oldini olish boʻyicha oʻquv materiallarini ishlab chiqadi;
oʻquv rejaga muvofiq viloyat hokimligining barcha xodimlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha treninglarning oʻtkazilishini hamda ularda xodimlarning ishtirok etishini nazorat qiladi;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalar xodimlari va fuqarolar oʻrtasida korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha targʻibot tadbirlarida ishtirok etadi;
viloyat hokimligining rasmiy veb-saytidagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish” boʻlimi hamda ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalariga joylashtirilgan maʼlumotlarni yangilanib borilishini taʼminlaydi;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalar xodimlari tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligiga va tashkilotning korrupsiyani oldini olish va unga qarshi
kurashish boʻyicha ichki hujjatlariga rioya qilinishini monitoring va nazorat qiladi;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalardagi korrupsiyaviy xatti-harakatlar boʻyicha xizmat tekshiruvlarini oʻtkazish tashabbusini ilgari suradi va unda ishtirok etadi;
odob-axloq komissiyalari tomonidan manfaatlar toʻqnashuvini tartibga solish boʻyicha qabul qilingan qarorlarning xolisligi va maqbulligini tekshiradi;
amalga oshirilgan monitoring, xizmat tekshiruvlari va nazorat tadbirlari natijalari boʻyicha korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqadi;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalardagi korrupsiyaga qarshi kurashishga masʼul tuzilma (shaxs)lar bilan hamkorlikda korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha ishlarni tashkil etish va xodimlarning huquqiy
savodxonligini oshirishga qaratilgan konferensiyalar, uchrashuvlar, seminarlar, tanlovlar va boshqa tadbirlarni tashkil etadi;
viloyat hokimligi faoliyati uning korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha ichki hujjatlariga hamda xalqaro standartlarga muvofiqligi yuzasidan tekshiruvlar oʻtkazadi;
g) korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha faoliyatni amalga oshiruvchi hamda unda ishtirok etuvchi boshqa davlat organlari va tashkilotlari bilan hamkorlikni olib borish sohasida:
aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga doir chora-tadbirlarning ishlab chiqilishida ishtirok etadi;
qonunchilik hujjatlari bilan viloyat hokimligi zimmasiga yuklatilgan korrupsiyaga qarshi kurashish boʻyicha vazifalarga muvofiq xorijiy davlatlarning vakolatli organlariga zarur axborotni taqdim etish toʻgʻrisida soʻrovlar yuboradi va ularning soʻrovlariga
javob berishda ishtirok etadi;
viloyat hokimligining korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish yuzasidan xorijiy mutaxassislarni jalb etish boʻyicha takliflar ishlab chiqadi;
korrupsiyaviy xatti-harakatlarni bartaraf qilish yoki korrupsiyaviy jinoyatlarni tergov qilish boʻyicha tadbirlarni amalga oshirishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlik qiladi.
Shoʻba qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa funksiyalarni ham amalga oshiradi.
1Shoʻba va ularning xodimlariga ushbu Nizom va boshqa qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilmagan funksiyalarning yuklatilishiga yoʻl qoʻyilmaydi.
4-bob. Shoʻbaning huquq va majburiyatlari
1Shoʻba oʻz zimmasiga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi huquqlarga ega:
viloyat hokimligi xodimlaridan ularning vakolatiga kiruvchi masalalar yuzasidan tahliliy materiallarni, xulosalarni, statistik va boshqa maʼlumotlarni olish;
xizmat majburiyatlarini bajarish doirasida viloyat hokimligi xodimlaridan zarur yordam soʻrash va olish;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalar xodimlari faoliyatida aniqlangan korrupsiyaviy huquqbuzarliklar yuzasidan xizmat tekshiruvlarini oʻtkazish;
viloyat hokimiga korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish boʻyicha takliflar kiritish;
oʻz faoliyati doirasida shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalariga yozma koʻrsatmalar, topshiriq xatlari va tavsiyalar berish;
viloyat hokimligining korrupsiyaga oid majlislarida ishtirok etish;
tekshiruvlar oʻtkazish, hujjatlarni talab qilish, xodimlardan yozma tushuntirishlar olish.
Shoʻba qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega boʻlishi mumkin.
1Shoʻba oʻz zimmasiga yuklatilgan vazifalar va funksiyalarni bajarish uchun quyidagi majburiyatlarga ega:
ushbu Nizom va boshqa qonunchilik hujjatlari bilan yuklatilgan funksiyalarni zarur darajada va samarali bajarish;
qonunchilik hujjatlari talablariga qatʼiy rioya qilish va oʻz vakolat doirasidan chetga chiqmaslik;
shahar va tuman hokimliklari hamda viloyat hokimligiga boʻysunuvchi muassasalarda jinoyat alomatlari, xususan korrupsiya holatlari aniqlanganligi toʻgʻrisida zudlik bilan toʻgʻridan-toʻgʻri viloyat hokimligiga, Agentlik va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi
organlarga xabar berish;
viloyat hokimligining korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, odob-axloq qoidalarining korrupsiyaga oid qismining buzilganligi fakti yuzasidan viloyat hokimiga maʼlumotnomalar kiritish;
har chorakda, keyingi chorak birinchi oyining birinchi oʻn kunligida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar va chora-tadbirlar toʻgʻrisidagi choraklik hisobotni Agentlikka taqdim etish.
Shoʻba qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlarga ham ega boʻlishi mumkin.
16. Shoʻba xodimi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida faoliyat yurituvchi xodimlarga moʻljallangan oʻquv kurslari yoki maxsus seminar-treninglarda ishtirok etadi. Oʻquv kurslari yoki maxsus seminar-treninglar viloyat hokimligi yoxud Agentlik
tomonidan tashkil etilishi mumkin.
17. Shoʻba faoliyatining natijadorligi tashkilotda korrupsiyaga qarshi kurashish tizimining samaradorlik va maqsadli koʻrsatkichlariga erishish natijalariga asosan baholanadi.
Shoʻba faoliyatining maqsadli koʻrsatkichlari tashkilotning birinchi rahbari tomonidan tasdiqlanadi.
faoliyati samaradorligining maqsadli koʻrsatkichlariga erishish ustidan nazorat Agentlik tomonidan amalga oshiriladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Masala yuzasidan tegishligi boʻyicha shahar va tuman hokimliklari bilan ishni tashkillashtiradi.
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
- viloyat prokuraturasi;
- Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi;
- viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi;
- viloyat adliya boshqarmasi;
- “Yuksalish” umummilliy harakati viloyat boʻlinmasi.
Doimiy komissiya
yoʻq
Viloyat hokimligi Ishlar boshqarmasi ish boshqaruvchisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimligi Ishlar boshqarmasining vazifalari hisoblanadi:
boshqarma apparati faoliyatini tashkiliy-texnik jihatdan taʼminlash, ahborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish yoʻli bilan ishlar sifatini yaxshilashni amalga oshiradi;
boshqa tarkibiy boʻlinmalar bilan birgalikda halq deputatlari Kengash sessiyalariga va boshqa yigʻilishlarga texnik xizmat koʻrsatishni tashkil qiladi;
hokimlikning faoliyatini moliyaviy-xoʻjalik va moddiy-texnik taʼminlashni tashkil qiladi, hokimlik xodimlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish tadbirlarini amalga oshiradi, moliya intizomiga rioya etilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Ishlar boshqarmasi toʻgʻrisidagi Nizomga va hokimning qarorlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Boshqarmaning umumiy faoliyatiga rahbarlik qiladi va quyidigi ishlarni amalga oshiradi:
Oʻzbekiston Respublikasi qonunlari va Oliy Majlis Qonunchilik palatalari, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi hujjatlarining, Xalq deputatlari Toshkent viloyat Kengashi qarorlarining, Toshkent viloyati hokimining Kotibiyatga tegishli
qaror, farmoyish va topshiriqlarining ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi;
Boshqarmaga yuklangan vazifalarni bajarish boʻyicha Toshkent viloyati hokimligi ishlarini tashkil etadi va ishlarni muvofiqlashtiradi;
Boshqarmaga yuklangan vazifalarni bajarishda boshqarma xodimlariga ishlarni taqsimlaydi va bevosita ijrosini nazorat qiladi;
boshqarma apparati faoliyatini tashkiliy-texnik jihatdan taʼminlash, ahborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish yoʻli bilan ishlar sifatini yaxshilashni amalga oshiradi;
hokimlikning faoliyatini moliyaviy-xoʻjalik va moddiy –texnik taʼminlashni tashkil qiladi, hokimlik xodimlari uchun zarur shart – sharoitlarni yaratish tadbirlarini amalga oshiradi, moliya intizomiga rioya etilishi yuzasidan nazoratni amalga oshiradi;
Ishlar boshqaruvining barcha faoliyatiga rahbarlik qiladi. Ishlar boshqaruvi tarkibida ishlayotgan xodimlar oʻrtasida vazifalarni taqsimlaydi va ular ishiga rahbarlikni, ish faoliyatida xodimlarning malakasini oshirishni, tegishli xizmat intizomini taʼminlaydi.
Viloyati hokimligi faoliyat koʻrsatish uchun oʻz vaqtida moliyaviy va moddiy zahiralarni yetkazib berishni taʼminlaydi.
Toshkent viloyati hokimligida oʻtkaziladigan Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi sessiyalari, majlislari va faollar yigʻilishiga doir moliya-xoʻjalik masalalarini hal qiladi.
Toshkent viloyati hokimligi faoliyatining ichki tartib-intizomi Yoʻriqnomasini ishlab chiqadi va moliya xoʻjalik masalalariga hamda texnik va xizmat koʻrsatuvchi xodimlarni ishga qabul qilish va ishdan boʻshatishga doir buyruqlar chiqaradi.
Toshkent viloyati hokimiyatining kompyuterlashtirish, texnika vositalari va jihozlarini takomillashtirishga doir ishlarni oʻz vaqtida amalga oshiradi va javob beradi.
Toshkent viloyati hokimligi boshqaruv apparati xodimlari va xizmatchilarining ishlash sharoitini yaxshilaydi va zarur boʻlgan xoʻjalik mollari bilan taʼminlashini nazorat qiladi.
Viloyat hokimi oʻrinbosarlari, majmua va guruh rahbarlari murojaatiga asosan tashkiliy-texnikaviy, xoʻjalik masalalarini oʻzaro hamkorlikda hal etilishini tashkil qiladi.
Belgilangan qoidalarga asosan Toshkent viloyati hokimligi ishlar boshqarmasi tasaruffidagi binolar, inshootlarning, muhandislik kommunikatsiyalari va asbob uskunalarining yaxshi ishlashini taʼminlash boʻyicha takliflar kiritadi.
Toshkent viloyati hokimligi ishlar boshqarmasi tasaruffidagi binolarni doimiy va butkul taʼmirlash boʻyicha rejalar ishlab chiqadi.
Toshkent viloyati hokimligi avtosaroyidagi avtomashinalarni ishlatilishini, yonilgʻi moylash va butlovchi qisimlar bilan uzluksiz taʼminlaydi. Avtomashinalardan foydalanish samaradorligini oshirishda takliflarni kiritadi.
oʻz vakolati doirasida Oʻzbekiston Respublikasi hukumat organlarida Toshkent viloyati hokimiyati nomidan vakillik qiladi.
Toshkent viloyati hokimining topshiriqlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshiradi.
Toshkent viloyati hokimligi Ishlar boshqarmasining huquq va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimligi ishlar boshqarmasining majburiyatlari:
oʻziga yuklangan vazifalar hamda funksiyalarning sifatli va oʻz vaqtida bajarilishi;
Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari hamda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining hujjatlari va topshiriqlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, shuningdek Oʻzbekiston
Respublikasi Oliy Majlisi palatalari hamda Xalq deputatlari Toshkent viloyati Kengashi, Toshkent viloyati hokimining hujjatlari topshiriqlariga muvoqif Boshqarmaga tegishli va hujjatlar loyixalari oʻz vaqtida tayyorlanishiga javob beradi.
Toshkent viloyati hokimligi Ishlar boshqarmasining huquq va majburiyatlari
Boshqarma ishlari Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonuniga, Oʻzbekiston Respublikasining boshqa qonunlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining
qarorlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va topshiriqlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlariga,Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri va uning oʻrinbosarlari topshiriqlariga,
viloyat hokimi va Toshkent viloyati hokimining topshiriqlariga muvofiq, shuningdek hokimlik ish rejalari asosida tashkil etiladi.
Boshqarmaga amaldagi qonunlar doirasida korxonalar, tashkilotlar, muassasalar va alohida shaxslar bilan shartnomalar tuzish huquqi beriladi.
Asosiy va aylanma mablagʻlarining, moliyaviy va moddiy resurslarning rasional va tejamli ishlatilishini nazorat qiladi.
Muhosabiy hisbo-kitob va hisobotlarni olib boradi, tuzadi hamda belgilangan tartibda balans va hisobotlarni taqdim etadi.
Boshqarma tarkibiga xoʻjalik boʻlimi, avtokorxona va viloyat rezidensiyasi kiradi.
Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi hamda hokimning vakolati doirasida hokimlik ijroiya mahkamasida;
hokimlik apparatida hujjatlarning saqlanishini tashkil etadi;
saqlanish muddati tugagan hujjatlarni belgilangan tartibda arxivga topshiradi;
6. Boshqarmada ish yuritilishi, hujjatlarning oʻtishi Boshqarma mutaxassislari tomonidan olib boriladi hamda shu haqida muntazam ravishda Toshkent viloyati hokimligi Ishlar boshqarmasi ish boshqaruvchisiga maʼlumot berib boriladi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
Yoʻq
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Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
Yoʻq
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
Yoʻq
Toshkent viloyati hokimligi bosh hisobchisi
Vazifalari, funksiyalari, vakolatlari, huquqlari va majburiyatlari
Toshkent viloyati hokimligining ishlar boshqarmasi bosh hisbochisi quyidagi ishlarni amalga oshiradi:
Muhosaba faoliyatiga rahbarlik qilib, muhosaba hisob-kitoblarini toʻgʻri olib borilishini hamda Toshkent viloyati hokimiyati muhosabasi gʻaznasida pul mablagʻlarining harakatlarini nazorat qiladi;
yillik shtat jadvallarini, smeta harajatlarini tuzadi va viloyat moliya boshqarmaga taqdim etadi;
yigʻma statistik hisob va hisobotlarni olib boradi, asosiy hisob raqamlari boʻyicha chorak balans tuzadi;
hisob raqami boʻyicha debitorlar va kreditorlar bilan muntazam hisob-kitoblarni nazorat qiladi;
ichki hisob va hisobotlarni olib boradi, xoʻjalik operatsiyalarini nazorat qiladi va tegishli tashkilotlarga hisobot tayyorlaydi;
xorijiy vakillarni qabul qilishga doir hisob kitoblarni ishlab chiqadi;
viloyat hokimi mahkamasi xoʻjalik boʻlimi, rezidensiya, avtosaroy, moddiy javobgarlar ish faoliyatini muntazam ravishda nazorat qilib, toʻgʻri ish olib borilishini talab qiladi;
mablagʻlarni toʻgʻri sarflanishi xarakatini, hisbo- kitobini va ish haqi hisobini taʼminlaydi va uni xodimlarga oʻz vaqtida tarqatilishini nazorat qiladi;
banklar bilan moliyaviy muomalalarni amalga oshiradi.
hisob-kitobni taʼminlab, mahkama xodimlari ish haqi boʻyicha mansab kartalarini olib boradi;
omborga tushayotgan moddiy buyumlar hisob kitobini olib boradi va nazorat qiladi;
asosiy vositalarni va moddiy buyumlarni yilda bir marta inventarizasiya oʻtkazadi;
zaruriy moddiy buyumlarni sotib olishga doir moliyaviy hujjatlarni rasimiylashtiradi va ularni roʻyxatdan chiqarishga tayyorlaydi, materiallarni hisboga, olishga kundalik kirim-chiqim aylanma qaydnomalarini tuzadi;
viloyat hokimiyati muhosabalik hisob-kitobini, muhosaba gʻaznasidagi pul mablagʻlari harakatlarini toʻgʻri olib borilishiga javob beradi;
ishdan boʻshagan xodimlar bilan, hisob varaqasi taqdim etilgandan soʻng yakuniy hisob-kitob qiladi.
Nusxa koʻpaytirish texnikasini taʼmirlash va unumli foydalanish bilan bevosita shugʻullanadi.
Biriktirilgan shahar va tumanlar:
yoʻq
Quyidagi viloyat boshqarma va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiradi va hamkorlikda ish olib boradi:
yoʻq
Doimiy komissiya va Kengashlarga aʼzolik:
yoʻq

 


