1
Вилоят ҳокимининг
2018 йил 8 сентябрдаги
603-Қ-сонли қарорига
3-илова

Самарканд вилояти ҳокимлиги ахборот-таҳлил гуруҳи тўғрисида
НИЗОМ
I. Умумий қоидалар
1. Ушбу Низом “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон
Ресиубликаси Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22
декабрдаги “Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада
такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-2691-сон қарорига мувофиқ Самарканд
вилоят ҳокимлиги ахборот-таҳлил гуруҳининг (кейинги ўринларда "гуруҳ" деб
аталади) вазифалари, функциялари, ҳуқуқлари, масъулиятини ҳамда фаолиятини
ташкил этиш тартибини белгилайди.
2.
Ахборот-таҳлил гуруҳи ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси
Конституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон
Республикаси Қонуни ва бошқа қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси
палаталарининг
қарорларига,
Ўзбекистон
Республикаси
Президентининг фармон, қарор ва фармойишларига, Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишларига, халқ депутатлари вилоят
Кенгашининг ва ҳокимнинг ҳужжатларига, шунингдек ушбу Низомга амал
қилади.
3.
Ахборот-таҳлил гуруҳи ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамаси аппарата ва вилоят ҳокими раҳбарлигида амалга оширади.
4. Ахборот-тахдил гуруҳи ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни
бажаришда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари,
Ўзбскистон Республикаси Президента Девонининг тегишли хизматлари,
Ўзбскистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, вилоят ҳокимлиги таркибий
бўлинмалари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, шунингдек ҳудудий бошқарув
органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилади.
II. Ахборот-таҳлил гуруҳининг вазифалари ва функциялари
5. Қуйидагилар ахборот-таҳлил гуруҳининг вазифалари ҳисобланади:
экспертиза натижалари бўйича ҳужжатлар лойиҳалари ҳақида ҳокимга
ахборот беради, ҳоким томонидан имзоланадиган ҳужжатларга виза қўяди ва
уларнинг чиқарилишини ташкил этади;
ҳоким ўринбосарлари котибиятлари билан биргаликда ҳоким томонидан
ўтказиладиган мажлисларда, шу жумладан ҳар ҳафталик аппарат йигилишлари
ва турли комиссияларнинг кун тартиби лойиҳаларини шакллантиради, ҳокимга
тасдиқлатади ва тегишли ҳужжатлар тайѐрланишини таъминлайди;

2

ҳоким томонидан ўтказиладиган мажлисларни вилоят ҳокимлининг
тегишли таркибий бўлинмалари билан биргаликда ташкил этади,
тоишириқларни умумлаштиради, уларнинг бажарилиши мониторингини
юритади, ҳокимни уларнинг бажарилиши ва натижалари тўғрисида белгиланган
муддатларда хабардор қилади;
вилоят ҳокимлиги таркибий бўлинмалари билан биргаликда ҳокимнинг
кўриб чиқиши учун ахборот-маълумотнома ва бошқа материалларни, шунингдек
ҳокимнинг маърузалари ва нутқларини тайѐрлайди;
халқ депутатлари вилоят Кенгаши ҳамда ҳокимнинг ҳужжатлари
лойиҳаларипи экспертизадан ўтказишни ташкил этиш ва сифатли тайѐрлаш
бўйича ҳокимнинг ўринбосарлари билан ўзаро мустаҳкам ҳамкорлик қилади;
амалга оширилаѐтган хатти-ҳаракатлар тўгрисида жамоатчиликни дарҳол
хабардор қилиш ҳамда ҳокимликнинг фаолияти матбуот, радио, телевидение ва
бутунжаҳоп Интернет ахборот тармоғида холисона ѐритилиши учун бошқарув
аппаратипинг оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлигини
таъминлайди;
халқ депутатлари Кенгашининг ва ҳокимликнинг фаолиятини япада тўлиқ
ва холисона ѐритиш мақсадида миллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари
ҳамда журналистлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади;
матбуот конференциялари, брифинглар ўтказиш, интервьюлар олишни ва
ҳокимликнинг раҳбарияти ва ходимлари билан оммавий ахборот воситалари
вакилларининг бошқа учрашувларини ташкил қилади;
халқ депутатлари вилоят Кенгашининг ва ҳокимликнинг фаолияти
масалалари юзасидан жамоатчилик фикрини ҳамда миллий ва хорижий оммавий
ахборот воситалари нуқтаи назарини ўрганиш бўйича таҳлилий ишларни амалга
оширади, ҳокимлик раҳбариятига ахборот бериш учун матбуотда эълон
қилинган долзарб материаллар шарҳларини тайѐрлайди;
оммавий ахборот воситалари билан ахборот-маълумотномаларни эълон
қилиш ишларини амалга ошириш учун халқ депутатлари Кенгаши ва ҳокимлик
фаолияти тўғрисидаги таҳлилий, статистик ва бошқа материаллар
маълумотларининг тизимлаштирилган бапкини ташкил қилади;
Ахборот-тахдил гуруҳи тўгрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига
мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.
III. Ахборот-таҳлил гуруҳининг ҳуқуқлари ва жавобгарлиги
6. Ахборот-таҳлил гуруҳи ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни
бажариш учуй қуйидаги ҳуқуқларга эга:
Ахборот-таҳлил гуруҳига юклатилган вазифалар доирасида вилоят
ҳокимлиги таркибий бўлинмалари, ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва
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туман ҳокимликларидан соҳаларда ва ҳудудларда ижтимоий-иқтисодий
ислоҳогларни амалга ошириш юзасидан қабул қилинган қарорларнинг ўз
вақтида сифатли бажарилишини талаб қилиш, уларнинг бажарилиши бўйича
материаллар ва маълумотларни белгиланган тартибда олиш ва сўраш;
вилоят ҳокимлиги котибиятларининг иқтисодий ривожлантириш,
ижтимоий, таркибий ва институционал ислоҳотлар, иқтисодиѐт тармоқларини,
сскторларини ва ҳудудларни иқтисодий ривожлантириш стратегияси ва
дастурларини ишлаб чиқиш, шунингдек ташқи иқтисодий алоқаларни
ривожлантириш масалалари бўйича ахборот-таҳлилий ва прогнозлаш
фаолиятини мувофиқлаштириш;
вилоятни
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш
бўйича
амалга
оширилаѐтган ишлар натижадорлигини ўрганишда вилоятдаги тегишли корхона,
ташкилотларни жалб этиш;
ўтказиладиган мажлисларга пухта тайѐргарлик кўриш, тегишли таҳлилий
маълумотларни тайѐрлаш мақсадида ҳоким ўринбосари котибиятларининг
масъул ҳодимларини жалб этиш;
ҳудудий бошқарув органлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари, бошқа
ташкилотлар раҳбарлари ҳамда вакиллари иштирокида йиғилишлар ўтказиш;
зарурат бўлганда “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон
Республикаси Қонуни ва вилоят ҳокимлигининг Иш тартиби талаблари бузилган
ҳолда тушган ҳужжатларни қайтариб юбориш.
7. Ахборот-таҳлил гуруҳи:
вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришдаги тенденциялар
тавсифловчи таҳлилий материалларни вилоят ҳокимлиги таркибий бўлинмалари
билан бирга вилоят ҳокимига тақдим этади;
вилоят ҳокими топшириғига биноан вилоят ҳокимининг айрим қарорлари
ва ижгимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари, шунингдек мақсадли ва
комплекс дастурлар бажарилиши мониторингини иқтисодиѐт тармоқлари ва
ҳудудларни ривожлантириш билан боғлиқ ҳолда амалга оширади;
энг муҳим иқтисодий ва ижтимоий масалалар бўйича вилоят ҳокими
қарорлари, тармоқ ва минтақавий дастурлар лойиҳасини ишлаб чиқишда
қатнашиш, қисқа, ўрта ва узоқ муддатли истиқболда ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш стратегияси бўйича таклифларни, макроиқтисодий, тармоқ ва
минтақавий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишда қатнашади;
вилоят корхона ва ташкилотлари, шаҳар ва туман ҳокимликлари ҳамда
бошқа манфаатдорлар билан ахборот-таҳлил гуруҳи ваколатига кирувчи
масалалар бўйича мустақил равишда ѐзишмалар олиб боради, ҳокимликнинг иш
режаси бажарилиши мониторингини ташкил этади, Узбекистан Рсспубликаси
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Вазирлар Маҳкамаси аппарати билан ўзаро ҳамкорлик қилади;
вилоят ҳокимлиги таркибий бўлинмалари билан биргаликда ҳоким
томонидан ўтказиладиган мажлисларда, шу жумладан ҳар ҳафталик аппарат
йигилишларининг кун тартиби лойиҳаларини шакллантиради, ҳокимга
тасдиқлатади ва тегишли ҳужжатлар тайѐрланишини таъминлайди;
ҳоким томонидан ўтказиладиган мажлисларни ташкил этади,
тоншириқларни умумлаштиради, уларнинг бажарилишини назорат қилади,
ҳокимии уларнинг бажарилиши ва натижалари тўғрисида белгиланган
муддатларда хабардор қилади;
ҳар ҳафталик аппарат йиғилишларини ташкил этади, йигилишлар кун
тартибидаги масалалар бўйича маълумотларни вилоят ҳокимлиги бошқарув
аппарата тегишли таркибий бўлинмалари билан биргаликда тайѐрлайди;
вилоят ҳокимлиги таркибий бўлинмалари билан биргаликда ҳокимнинг
кўриб чиқиши учун ахборот-маълумотнома ва бошқа материалларни, шунингдек
ҳокимнинг маърузалари ва нутқларини тайѐрлайди;
халқ депутатлари вилоят Кенгаши ҳамда ҳокимнинг ҳужжатлари
лойиҳаларини экспертизадан ўтказишни ташкил этиш ва сифатли тайѐрлаш
бўйича ҳокимнинг ўринбосарлари билан ўзаро мустаҳкам ҳамкорлик қилади;
экспертиза натижалари бўйича ҳужжатлар лойиҳалари ҳақида ҳокимга
ахборот беради, ҳоким томонидан имзоланадиган ҳужжагларга виза қўяди ва
уларнинг чиқарилишини ташкил этади;
халқ депутатлари вилоят Кенгаши ҳамда ҳокимнинг ҳужжатлари ва
топшириқлари бажарилиши юзасидан вилоят корхона ва ташкилотлари, шаҳар
ва туман ҳокимликлари томонидан олиб борилаѐтган ишларни белгиланган
тартибда ўрганади;
амалга оширилаѐтган ҳатти-ҳаракатлар тўғрисида жамоатчиликни дархол
хабардор килиш ҳамда ҳокимликнинг фаолияти матбуот, радио, телевидение ва
бутупжаҳон Интернет ахборот тармогида ҳолисона ѐритилиши учун бошқарув
аппаратининг оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлигини
таъминлайди;
халқ депутатлари вилоят Кенгашининг ва ҳокимликнинг фаолиятини
янада тўлиқ ва холисона ѐритиш мақсадида миллий ва хорижий оммавий
ахборот воситалари ҳамда журналистлар билан ўзаро ҳамкорлик қилади;
матбуот конференциялари, брифинглар ўтказиш, интервыолар олишни ва
ҳокимликнинг раҳбарияти ва ходимлари билан оммавий ахборот воситалари
вакилларииинг бошқа учрашувларини ташкил қилади;
халқ депутатлари вилоят Кенгашининг ва ҳокимликнинг фаолияти
масалалари юзасидан жамоатчилик фикрини хамда миллий ва хорижий оммавий
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ахборот воситалари нуқтаи назарини ўрганиш бўйича таҳлилий ишларни амалга
оширади, ҳокимлик рахбариятига ахборот бериш учун матбуотда эълон
қилииган долзарб материаллар шархларини тайѐрлайди;
оммавий ахборот воситалари билан ахборот-маълумотномаларни эълон
қилиш ишларини амалга ошириш учун халқ депутатлари вилоят Кенгаши ва
ҳокимлик фаолияти тўғрисидаги таҳлилий, статистик ва бошқа материаллар
маълумотларининг тизимлаштирилган банкини ташкил қилади;
Ўзбскистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 апрелдаги ПҚ2881-сон ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги 12-сон
қарорларига мувофиқ ижро интизоми таъминланиши вазифаларини бажаради.
Ахборот-таҳлил гуруҳи тўғрисидаги Низомга ва ҳокимнинг қарорларига
мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.
8. Ахборот-таҳлил гуруҳи соҳага оид Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси қарор ва топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси қонунлари,
Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарор, фармойиш ва
топшириқлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарор,
фармойиш ва топшириқлари, шунингдек вилоят ҳокимининг қарор, фармойиш
ва тоншириқлари ҳамда бошқа ҳужжатларнинг ўз вақтида ижро этилиши
шунингдек, ўзига юкланган вазифаларнинг зарур даражада ва самарали
бажарилиши учун жавоб беради.
Ахборог-таҳлил гуруҳи раҳбари ва ходимлари ўз вазифалари ва
функциялари бажарилмаганлиги ѐки зарур даражада бажарилмаганлиги учун
қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка тортилади.
IV. Ахборот-таҳлил гуруҳининг тузилмаси
9. Ахборот-таҳлил гуруҳи тузилмасига гуруҳ раҳбари, 2 нафар бош ва 3
нафар етакчи мутахассислар киради.
10. Ахборот-тахдил гуруҳининг тузилмаси ва ходимларининг чеклангаи
сони Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 22 декабрдаги
“Маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари фаолиятини янада такомиллаштириш
тўгрисида”ги ПҚ-2691-сонли қарори билан белгиланган.
11. Ахборот-тахдил гуруҳи ишига гуруҳ раҳбари раҳбарлик қилади.
Гуруҳпинг ишлари ҳоким томонидан тасдиқланадиган функционал
вазифаларига мувофиқ ташкил этилади.
Ахборот-таҳлил гуруҳи раҳбари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамаси билан келишган ҳолда ҳоким томонидан лавозимга тайинланади ва
лавозимдан озод этилади. Гуруҳ мутахассислари гуруҳ раҳбарининг таклифига
асосан вилоят ҳокимининг фармойиши билап лавозимига тайипланади ва озод
этилади.
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V. Ахборот-таҳлил гуруҳининг фаолиятини ташкил этиш
12. Ахборот-таҳлил
гуруҳи
ишлари
Ўзбекистон
Рсспубликаси
Копституцияси, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўгрисида”ги Ўзбекистон
Рсспубликаси Қонуни ва бошқа қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлиси
палаталарининг
қарорлари,
Ўзбскистон
Рсспубликаси
1
!рсзидсптинииг ҳужжатлари ва тогнпириқлари, Ўзбскистон Рсспубликаси
Вазирлар Маҳкамасининг қарор, фармойиш ва топшириқлари, вилоят
ҳокимииинг қарор, фармойиш ва топшириқларига мувофиқ, шунингдек вилоят
ҳокимлигининг иш режалари, Ахборот-таҳлил гуруҳининг иш рсжалари асосида
ташкил этилади.
13. Ахборот-таҳлил гуруҳининг иш рсжалари вилоят ҳокими томонидан
тасдиқланади.
14. Ахборот-таҳлил гуруҳи раҳбари вақтинчалик бўлмаган такдирда унинг
вазифасини ўзининг кўрсатмаси ски вилоят ҳокимииииг топшириги билан бош
мутахассислардан бири бажаради.
Ахборот-таҳлил гуруҳи раҳбари, бош ва етакчи мутахассислари ўз фаолиятини
белгиланган тартибда тасдиқланадиган функционал вазифаларига мувофиқ
амалга оширади.

