Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2018-ci ilin doqquz ayının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
HESABATI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə oktyabr
ayının 9-da Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.
İclası giriş nitqi ilə açan cənab İlham Əliyev cari ilin ölkəmiz üçün uğurlu il
olduğunu, ilin əvvəlindən qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin uğurla və vaxtında icra
edildiyini, Azərbaycanın 2018-ci ildə də öz dinamik inkişafını təmin etdiyini və ölkəmizin
əmin-amanlıq, sabitlik, təhlükəsizlik şəraitində yaşadığını vurğulamışdır.
2018-ci ildə Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərini daha da möhkəmləndirdiyini
söyləyən ölkə başçısı cari ilin doqquz ayı ərzində 12 xarici səfər etdiyini, 15 dövlət və
hökumət başçısının Azərbaycana səfər etdiyini diqqətə çatdırmışdır. Bu il ölkədə bir
neçə önəmli beynəlxalq hadisənin baş verdiyini, o cümlədən, Xəzər dənizinin hüquqi
statusuna dair Konvensiyanın qəbul edildiyini, Qoşulmama Hərəkatının xarici işlər
nazirlərinin böyük konfransının keçirildiyini, cari ilin yayında Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan arasında “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədi imzalandığını xüsusilə qeyd
etmişdir.
Cənab Prezident “Tərəfdaşlıq prioritetləri” sənədində, eyni zamanda NATO-nun
Zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş bəyannamədə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə dəstəyin bir daha ifadə edildiyini, bu sənədlərin Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində mövqeyimizi daha da möhkəmləndirdiyini
nəzərə çatdırmışdır.
Münaqişə ilə bağlı danışıqların formatının dəyişməz qaldığını diqqətə çatdıran
cənab Prezident bildirmişdir ki, bu münaqişə tezliklə beynəlxalq hüququn norma və
prinsipləri əsasında, ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün heç vaxt danışıqların predmeti olmadığını və
heç vaxt olmayacağını söyləyən ölkə başçısı torpaqlarımızın tezliklə işğalçılardan azad
olunacağını vurğulamışdır. Bununla yanaşı, hərbi qüdrətimizin artırıldığını, Azərbaycan
Ordusunun dünya miqyasında 50 ən güclü ordu sırasında olduğunu qeyd etmişdir. Eyni
zamanda, bu il Bakıda iki dəfə möhtəşəm hərbi paradın keçirildiyini və bu paradlarda
hərbi qüdrətimizin həm xalqa, həm dünyaya nümayiş etdirildiyini bildirmişdir. Bu gün
Azərbaycan Ordusunun ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz edildiyini söyləyən dövlət
başçısı, bu prosesin davam etdiyini, yeni kontraktlar imzalandığını, bundan sonra da ən
müasir hərbi texnikanın alınacağını nəzərə çatdırmışdır.
2018-ci ildə iqtisadi sahədə islahatların dərinləşməsi işində çox önəmli addımların
atıldığını söyləyən ölkə başçısı, bu ilin doqquz ayında iqtisadiyyatımızın artdığını, o
cümlədən ümumi daxili məhsulun 0,8 faiz, qeyri-neft sektorunun 1 faiz, sənaye
istehsalının 2 faiz, qeyri-neft sənayesinin 10,8 faiz, kənd təsərrüfatının 4,3 faiz artdığını,
inflyasiyanın 2,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin isə 9,5 faiz olduğunu bildirmişdir. Eyni
zamanda, ölkə iqtisadiyyatına 9 milyard dollar sərmayə, o cümlədən 5,6 milyard dolların
qeyri-neft sektoruna qoyulduğunu, valyuta ehtiyatlarının artaraq bu gün 45 milyard
dollara çatdığını, ilin əvvəlindən əlavə 3 milyard dollar yığıldığını qeyd etmişdir. Doqquz
ayda xarici ticarət dövriyyəsinin 37 faiz, ixracın da təxminən bir o qədər artdığını, qeyrineft ixracının isə təxminən 14 faiz artdığını, ölkədə 85 min daimi iş yeri açıldığını
bildirmişdir.
Ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün yerli istehsalın artmasının ən önəmli amillərdən biri
olduğunu, dövlətin dəstəyi ilə bu istiqamətdə bir çox layihələrin icra edildiyini, o
cümlədən nəhəng müəssisələrin yaradıldığını söyləyən dövlət başçısı bu il polipropilen
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zavodunun açıldığını, ilin sonuna qədər “SOCAR Polymer”in ikinci layihəsinin –
yüksəksıxlıqlı polietilen zavodunun və azot gübrəsi zavodunun, yaxın gələcəkdə isə
Azərbaycanın Türkiyədəki “Star” neftayırma zavodunun istifadəyə veriləcəyini diqqətə
çatdırmışdır. Eyni zamanda, 2018-ci ilin may ayında Bakıda Cənub Qaz Dəhlizinin
rəsmi açılışı, ondan bir ay sonra Türkiyədə TANAP layihəsinin açılışı olduğunu, may
ayında Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının istifadəyə verildiyini bildirmişdir.
Cənab İlham Əliyev yekun nitqində cari ilin sonuna qədər nəzərdə tutulan bütün
işlərin görüləcəyini, o cümlədən Dövlət İnvestisiya Proqramının tam icra ediləcəyini
əminliklə vurğulamışdır.
2018-ci ildə iqtisadi sahədə köklü islahatların davam etdirildiyini söyləyən dövlət
başçısı qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün çox böyük işlər görüldüyünü, infrastruktur
layihələri ilə bağlı ilin sonuna nəzərdə tutulan bütün məsələlərin öz həllini tapdığını,
qazlaşdırmanın, içməli su layihələrinin, meliorativ tədbirlərin uğurla icra edildiyini, ekoloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün işlər görüldüyünü söyləmişdir.
Cənab Prezident Bakıda neftayırma zavodunun yenidən qurulması,
modernləşdirilməsi prosesinin getdiyini, yenidənqurma başa çatandan sonra
Azərbaycanda istehsal olunacaq benzinin "Avro-5" standartına cavab verəcəyini və
bunun da ölkəmizin ekoloji vəziyyətinə müsbət təsir göstərəcəyini, eyni zamanda, böyük
iqtisadi səmərə verəcəyini nəzərə çatdırmışdır.
Bu il Masallı Sənaye Parkının açılışı olduğunu, Hacıqabul və Sabirabad
rayonlarında sənaye məhəllələrinin yaradılması prosesinin davam etdiyini, Neftçala
Sənaye Parkında "Xəzər" adlı avtomobillərin artıq istehsal olunduğunu, Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında yeni müəssisələr yaradıldığını, Mingəçevir Sənaye Parkında 2 böyük
iplik fabrikinin işlədiyini qeyd edən ölkə başçısı, bu günə qədər Sahibkarlığın İnkişafı
Fonduna 2,2 milyard manat vəsait ayrıldığını və sahibkarlara bundan sonra da dövlətin
öz dəstəyini göstərəcəyini söyləmiş və Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun fəaliyyəti
nəticəsində gələn il də ölkəmizdə minlərlə iş yeri yaradılacağını vurğulamışdır.
Dövlət başçısı “ASAN xidmət” mərkəzlərinin inşasının davam etdirildiyini, ilin
sonuna qədər iki şəhərdə - İmişli və Şəkidə yeni mərkəzlər açılacağını və gələn il 4-5
mərkəzin açılmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd etmiş, “ASAN xidmət” mərkəzlərinə
ümumilikdə bu günə qədər 24 milyon müraciət olunduğunu bildirmişdir.
Sosial sahədə də ciddi islahatların aparıldığını söyləyən ölkə başçısı bu sahədə
“ASAN xidmət”in analoqunun – Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat mərkəzləri –
DOST mərkəzləri yaradıldığını diqqətə çatdırmışdır.
Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün evlərin tikintisinin daha da
sürətləndirilməsi məqsədilə Prezidentin ehtiyat fondundan 20 milyon manat ayrıldığını,
məcburi köçkünlərin problemlərinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını, artıq 100dən çox şəhərciyin, o cümlədən bu il ilk dəfə olaraq özəl sektor tərəfindən məcburi
köçkünlər üçün böyük şəhərcik salındığını, Qobu qəsəbəsində mindən çox mənzilin inşa
edildiyini və köçkünlərə təqdim olunduğunu bildirmişdir.
Cənab Prezident həmçinin Bakıda iyirmiyə yaxın məktəbin əsaslı təmir edildiyini
və tikildiyini, bölgələrdə yüzlərlə məktəbin təmir edildiyini, o cümlədən 137 modul tipli
məktəbin tikintisinin nəzərdə tutulduğunu, 42 tibb müəssisəsində təmir-tikinti işlərinin
aparıldığını da diqqətə çatdırmışdır.
Yekun nitqinin sonunda gələn ilin əvvəlində növbəti regionların sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramının qəbul ediləcəyini bildirən dövlət başçısı bu il üçüncü
proqramın icrasının başa çatdığını, Proqramın artıqlaması ilə icra edildiyini qeyd
etmişdir.
Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişaf tempinin saxlanılmasında Nizami
rayonunun da öz yeri və payı vardır.
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07 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin yeni inzibati binasının açılışı mərasimində iştirak
etmişdir.
27 mart 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
B.Çobanzadə küçəsi ilə M.Abbasov küçələrinin kəsişdiyi ərazidə tikilmiş Bona Dea
Beynəlxalq Hospitalının açılışında iştirak etmişlər.
12 sentyabr 2018-ci il tarixində isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev Keşlə qəsəbəsindəki 227 saylı tam orta məktəbdə əsaslı təmirdən sonra
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
2018-ci ilin 9 ayında rayonda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 374723.8
min manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir ki, bu
da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 13 faiz çoxdur.
Cari ilin 9 ayında bütün maliyyə mənbələri hesabına 20620.3 min manat
həcmində əsas fondlar istifadəyə verilmişdir.
Bu dövrdə rayonda iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafı üçün bütün maliyyə
mənbələri hesabına əsas kapitala 322902,1 min manat həcmində investisiya
yönəldilmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3.0 dəfə çoxdur, öz
gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi 187,9 milyon manat olmuşdur ki, bu da
ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 70,4 faiz çoxdur.
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında 207,3 milyon manatlıq tikinti-quraşdırma
işləri yerinə yetirilmiş, pərakəndə ticarət dövriyyəsinin həcmi 1515,1 milyon manat,
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 249,1 milyon manat təşkil etmişdir. Rabitə
sahəsində 287344,5 min manat dəyərində (ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,6 faiz
çox), nəqliyyat sahəsində isə 77085,7 min manat dəyərində xidmətlər göstərilmişdir.
Hesabat dövründə rayonda hamısı daimi olmaqla 3242 yeni iş yeri açılmışdır.
Cari ilin yanvar-avqust aylarında rayon üzrə orta aylıq əmək haqqı 650,2 manat
təşkil etmişdir.
2018-ci ilin 9 ayı ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami rayon şöbəsi
tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən 2106,0 min manat
vəsait toplanmışdır. Ötən dövr ərzində 1945 fiziki şəxs qeydə alınmışdır.
Rayon üzrə əmək pensiyaçılarının ümumi sayı 23885 nəfər olmuş, 2018-ci ilin 9
ayında 557 nəfərə yeni pensiya təyinatı aparılmışdır.
Rayon üzrə orta pensiyanın məbləği 242,63 manat təşkil etmişdir.
Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 508 nəfər təşkil etmişdir ki, onlardan da
2018-ci ilin 9 ayı ərzində 311 ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin edilmiş, hər bir ailə üzrə
orta aylıq məbləğ 150 manat təşkil etmişdir.
İqtisadiyyatda müşahidə edilən sabit artım tempi ölkənin sosialyönümlü inkişafını
təmin etmiş, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni iş yerlərinin açılması və
məşğulluğun artırılması üçün əlverişli şərait yaratmışdır.
2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzində
işaxtaran kimi 2548 nəfər qeydiyyata götürülmüşdür. Mərkəzə müraciət edənlərdən 985
nəfəri münasib işlə təmin edilmişdir.
Mərkəz tərəfindən “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın kvota normasına uyğun olaraq
19 müəssisədə sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlardan 59 nəfəri işlə
təmin olunmuşdur.
Fəaliyyətdə olan müəssisələr tərəfindən Mərkəzə 2261 boş iş yeri təqdim
edilmişdir.
Ötən dövrdə 46 nəfərə işsizlik statusu verilmiş, 59 nəfərə işsizlik müavinəti təyin
olunmuşdur. Hesabat dövründə işsizlik müavinəti alanlardan 12 nəfəri öz məşğulluğunu
təmin etmişdir.
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2018-ci ilin 9 ayında ictimai-siyasi və humanitar sahələr üzrə bir sıra işlər
həyata keçirilmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyəti, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Nizami və Keşlə bələdiyyələrinin birgə təşkilatçılığı ilə “Ailə Akademiyası” layihəsinin
açılış tədbiri keçirilmiş və Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı və Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
dəstəyi ilə “Şahdağ” Xeyriyyə İctimai Birliyinin “Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması
istiqamətində maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi” layihəsi çərçivəsində tədbir təşkil
olunmuşdur.
Qurban bayramı münasibətilə rayonda bayram tədbirləri təşkil edilmiş, 4350 nəfər
şəhid, əlil, müharibə veteranları, aztəminatlı və məcburi köçkün ailələrinə, tənha və
kimsəsiz qocalara bayram payları verilmişdir.
2017/2018-ci dərs ilində bir sıra nailiyyətlər qazanılmışdır. Belə ki, 220 №-li
məktəb-liseyin VIII sinif şagirdi Yusif Qasımov Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində
riyaziyyat fənni üzrə keçirilən Beynəlxalq olimpiadada bürünc, 251 №-li məktəbin X sinif
şagirdi Cavad Cəbrayılov İzmir şəhərində kimya fənni üzrə keçirilən Dünya OKSEF
olimpiadasında bürünc və Kimya-biologiya təmayüllü Respublika liseyinin X sinif
şagirdləri Əli Əliyev və Kənan Ağayev Niderlandda keçirilən kimya olimpiadasında
bürünc medal qazanmışlar.
238 №-li məktəbin XI sinif şagirdi Məhəmməd Hacıyev Bakı şəhərində keçirilən
“Sabahın alimləri” VII Beynəlxalq Müsabiqəsində coğrafiya fənni üzrə qızıl medala,129
№-li məktəbin VII sinif şagirdi Rüfət Həsənli Lütfizadə adına Məktəblilərarası II Məntiq
olimpiadasında qızıl medala, fənn müsabiqəsində isə biologiya fənni üzrə bürünc
medala layiq görülmüşdür.
2017/2018-ci dərs ilində rayonun orta ümumtəhsil məktəblərini 1913 şagird
bitirmiş, onlardan 1776 nəfəri ali məktəblərə sənəd vermiş və Dövlət İmtahan
Mərkəzinin verdiyi rəsmi məlumata görə, sənəd verənlərin 1190 nəfəri, yəni 67,0%-i
tələbə adını qazanmışdır (ötən ilki qəbul 65,3% təşkil etmişdir).
Ali məktəblərə qəbulun nəticələrinə görə I yeri 62 №-li məktəb-lisey-89,7% (ötən
il 91,8%), II yeri Kimya-biologiya təmayüllü lisey-86,5% (ötən il 88,9%) və III yeri “Zəngi”
liseyi-82,0% (ötən il 79,8%) tutmuşdur.
10, 61, 70, 109, 201, 214, 220, 238, 251, 277 və 328 №-li məktəblərin qəbul
nəticələrində isə ötən tədris ilinə nisbətdə nəzərəçarpan irəliləyişlər olmuşdur.
Orta bal göstəricisinə görə I yerdə Kimya-biologiya təmayüllü lisey - 502.904
(ötən il 464.911), II yerdə 62 №-li məktəb-lisey - 488.308 (ötən il 469.000), III yerdə isə “Zəngi” liseyi - 403.925 (ötən il 362.043) olmuşdur.
Bundan əlavə, ötən dərs ili ilə müqayisədə 70, 109, və 220 №-li məktəblərin
orta bal göstəriciləri xeyli artmış, 312, 214 və 272 №-li məktəblərin orta bal göstəriciləri
isə əksinə azalmışdır.
2018-ci ildə rayon üzrə 2 nəfər (214 №-li məktəbin məzunu Əhmədova Leyli
Əhməd qızı və 109 №-li məktəbin məzunu Zeynallı Azər Samir oğlu) 700 bal (ötən il 1
nəfər), 174 məzun isə 600-dən yuxarı bal (ötən il 123 nəfər) toplamış, onlardan da 79
nəfəri (ötən il 58 nəfər) 650 baldan yüksək nəticə göstərmişdir.
500-599 intervalında bal toplayan məzunların sayı 195 nəfər (ötən il 210 nəfər)
olmuşdur.
600-dən yuxarı bal toplayanlar ən çox “Zəngi” liseyinin (24 nəfər, ötən il 10 nəfər),
70 №-li məktəb-liseyin (18 nəfər, ötən il 7 nəfər), Kimya-biologiya təmayüllü liseyin (17
nəfər, ötən il 8 nəfər), 220 №-li məktəb-liseyin (16 nəfər, ötən il 17 nəfər), 62 №-li
məktəb-liseyin (13 nəfər, ötən il 9 nəfər), 251 №-li məktəbin (10 nəfər, ötən il 2 nəfər)
və 12 №-li məktəbin (9 nəfər, ötən il 6 nəfər) məzunlarıdır.
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Ötən tədris ilində rayon üzrə 5 nəfər Qızıl (ötən ildə də 5) medala layiq görülmüş
və biliklərini doğruldaraq ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. Bundan əlavə, XI sinif
məzunlarından 153 nəfəri (8,0%), (ötən il 131 nəfər - 6,7%) fərqlənmə attestatı almışdır.
2017/2018-ci dərs ilində XI sinfi bitirən məzunlardan xarici ölkələrin aparıcı ali
məktəblərinə xüsusi proqramla 52 nəfər (ötən il 47 nəfər) imtahan verərək qəbul
olunmuşdur ki, onlardan da 44 nəfəri Türkiyədə, 2 nəfəri Polşada, 3 nəfəri ABŞ-da, 1
nəfəri Almaniyada, 1 nəfəri Kanadada, 1 nəfəri isə İspaniyada təhsillərini davam
etdirirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 13 sentyabr 2018-ci
il tarixli Sərəncamı ilə ali məktəblərə qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən
yüksək nəticə göstərərək tələbə adını qazanmış məzunlardan 102 nəfəri Prezident
təqaüdünə layiq görülmüşdür ki, onlardan da 4 nəfəri (ötən il 10) Nizami rayon
məktəblərini bitirənlərdir (Əhmədova Leyli Əhməd qızı, 214 №-li məktəb və Zeynallı
Azər Samir oğlu,109 №-li məktəb- hər ikisi 700 bal, Hüseynzadə Məmməd Yaşar oğlu,
220 №-li məktəb-lisey-696 bal və Rüstəmova Ləman Rüstəm qızı, “Zəngi” liseyi – 687
bal).
Bundan əlavə, cənab Prezidentin 4 oktyabr 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən
Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə “Zəngi” liseyinin riyaziyyat müəllimi
Bağırov Arif Rəşid oğlu və 201 №-li məktəbin ana dili və ədəbiyyatı müəllimi Xəlilova
Afət Mürşüd qızı “Əməkdar müəllim” fəxri adı ilə, 32 №-li məktəbin tədris işləri üzrə
direktor müavini Şıxəliyeva Yeganə Şıxəli qızı isə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişlər.
Göstərilən müddətdə rayonun səhiyyə müəssisələri tərəfindən əhaliyə göstərilən
tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi, sanitar-gigiyenik vəziyyətə müntəzəm nəzarət
edilməsi, əhali arasında infeksion, parazitar xəstəliklərin, qida zəhərlənmələrinin
qarşısının alınması və ləğv edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmişdir.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin 9 ayı ərzində rayonda kəskin
bağırsaq infeksiyaları 1,1 faiz, ümumi bağırsaq qrupu 12,5 faiz, skarlatina 6 hadisə,
salmonelyoz 1 hadisə, qastroenteritlər, kolitlər 27,9 faiz, yuxarı tənəffüs yollarının
infeksiyaları 2,1 faiz azalmış, xüsusi təhlükəli yoluxucu xəstəliklərdən sayılan qarın
yatalağı, difteriya, göy öskürək, botulizm, bakterial dizenteriya, qızılca, məxmərək kimi
xəstəliklər ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır.
Rayonda içməli su təchizatı üzərində ciddi sanitariya nəzarəti həyata keçirilmiş,
əhaliyə verilən içməli su mənbələrindən nümunələr götürülmüş, bakterioloji və kimyəvi
müayinələr aparılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, su faktoru ilə əlaqədar heç bir kəskin
yoluxucu xəstəlik qeydə alınmamışdır.
2018-ci ilin 9 ayında rayonun istehsal sahələrindən 42 müəssisə
sertifikatlaşmaya cəlb edilmiş, 106 müxtəlif çeşiddə istehsal məhsuluna sertifikat
alınmışdır.
Profilaktik tibbi müayinəyə cəlb olunma 94,6 faiz olmuşdur.
2018-cı ilin 9 ayı ərzində rayonun mədəniyyət müəssisələrində də bir sıra
tədbirlər keçirilmişdir.
Rayonun Mərkəzi Kitabxanasında və onun filiallarında müxtəlif məzmunlu mədənikütləvi tədbirlər hazırlanmış, Mərkəzi Kitabxanada 1 avqust Azərbaycan Əlifbası və
Azərbaycan Dili Günü ilə bağlı “Dilimiz varlığımızdır” adlı tədbir, Nizami Mədəniyyət
Mərkəzi tərəfindən isə 1 oktyabr Beynəlxalq Ahıllar Günü münasibətilə bayram şənliyi
təşkil edilmişdir.
Göstərilən müddət ərzində təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin normal
iş fəaliyyətlərinin təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirilmiş, həmin müəssisələrin istilik,
elektrik, kanalizasiya və digər kommunal sahələr üzrə yaranmış problemlərinin operativ
və təxirəsalınmadan aradan qaldırılması üçün lazımi köməkliklər göstərilmişdir.
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2018-ci ilin 9 ayında rayonun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrinin
əsaslı təmiri, yenidən qurulması və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində də müvafiq işlər həyata keçirilmişdir.
2018-ci ilin 9 ayı ərzində rayonun xidmət və təsərrüfat idarələri tərəfindən
tabeçiliklərində olan ayrı-ayrı təsərrüfatlarda aşağıdakı işlər görülmüşdür.
Rayon ərazisindəki yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini istiliklə təmin etmək
məqsədilə “Azəristiliktəchizat” ASC-nin 4 və 16 saylı İstilik Sistemləri İstismar Sahələri
tərəfindən rayon ərazisində yerləşən 33 qazanxanaya və 1 istilik məntəqəsinə xidmət
göstərilir. Cari ilin ötən dövrü ərzində 4 və 16 saylı İSİS-lər tərəfindən ayrı-ayrı
ünvanlarda 386 p/m istismara yararsız müxtəlif diametrli borular dəyişdirilmiş, 59, 61,
62, 74, 76, 210, 233, 283 və 526 saylı qazanxanalarda 8 müxtəlif markalı qazan əsaslı,
30 qazan cari təmir edilmiş, 7774 metr balansda olan qaz xətləri yoxlanılmış, aşkar
olunmuş qaz sızmaları ləğv edilmiş, 26 qazan mexaniki üsulla təmizlənmiş, nəzarət ölçü
cihazları və avtomatik avadanlıqlar işlək vəziyyətə gətirilmiş, 9 nasos əsaslı, 16 nasos
cari təmir olunmuş, 10 nasos yenisi ilə əvəzlənmiş, 534 siyirtmə təftiş edilmiş, 20
siyirtmə cari, 80 siyirtmə əsaslı təmir edilmiş, 28 siyirtmə yenisi ilə əvəzlənmiş, 42
qoruyucu klapanda təmir işləri aparılmış, 76 çirktutan təmizlənmiş və 14 uçmuş kamera
bərpa edilmişdir.
Rayonun Qaz təsərrüfatı üzrə 9 ay ərzində 455 p/m müxtəlif diametrli qaz xətləri
çəkilmiş, 514 mexaniki sayğac “Smart-kart” tipli sayğacla əvəz edilmiş, istismara
yararsız vəziyyətdə olan 11 qaz tənzimləyici müasir tələblərə cavab verən yeni ŞQTM
markalı qaz tənzimləyicilərlə əvəz edilmişdir. Ötən dövr ərzində 135 ünvanda qaz
sızması ləğv edilmiş, məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları yataqxanalarda
monitorinqlər keçirilmiş, aşkar olunmuş şlanq birləşmələri ləğv edilmiş, müvafiq
təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdür. C.Naxçıvanski küçəsində istismara yararsız 110
p/m yeraltı qaz xətti dəyişdirilmiş, M.Əliyev küçəsində D-377 mm-lik qaz borusu D-530
mm-lik boru ilə əvəzlənmiş, 3445 p/m müxtəlif diametrli borular rənglənmişdir.
“Azərişıq” ASC-nin Nizami Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən
63314 abonentə xidmət göstərilir ki, onun da 59140-ı əhali, 4174-ü isə qeyri-əhali kimi
qeydiyyatdadır. Elektrik enerjisi ilə təchizatı yaxşılaşdırmaq məqsədilə cari ilin 9 ayı
ərzində 292 sayğac, 162 sayğac panosu quraşdırılmış, 1425 m kabel xətti çəkilmiş, 28
ünvanda 400 A-lik paylayıcı lövhə yenisi ilə əvəzlənmiş, 260 m hava xətti kabellə əvəz
edilmiş, 1755 m 10 kV-luq kabel xətti dəyişdirilmiş, 86 TM və KTM-lər təftiş edilmiş, 28
TM və 32 KTM də cari təmir işləri aparılmışdır. Babək prospektinin yenidənqurulması ilə
bağlı 1500 metr uzunluğunda müxtəlif yerlərdə keçidlər üçün borular atılmış, yolun
hərəkət hissəsinə düşən və uzunluğu 1300 metr olan mövcud kabel xətlərinin yeri
dəyişdirilmişdir.
Nizami rayon Sukanal İdarəsi tərəfindən rayon ərazisində yerləşən 219 km su və
106,4 km kanalizasiya xətlərinə xidmət göstərilir. Rayon əhalisini daimi içməli su ilə
təmin etmək, kanalizasiya sularının maneəsiz axıdılması məqsədilə ötən dövr ərzində
Rayon Sukanal İdarəsi tərəfindən 1214 qəza halı aradan qaldırılmış, 1979,8 p/m
istismara yarasız müxtəlif diametrli su boruları yeniləri ilə əvəzlənmiş, 9 siyirtmə, 15
elektrik mühərriki, 33 su nasosu təmir edilmiş, 10 yaşayış binasının mənzildaxili dik
dayaq su xətləri pilləkən qəfəsəsinə çıxarılaraq mənzillərə smart kart tipli sayğaclar
quraşdırılmış, kanalizasiya sistemlərində baş vermiş 3538 tutulma halı ləğv edilmiş, 28
kanalizasiya luku təmir olunmuş, 7 quyunun qapağı dəyişdirilmiş, 22 kanalizasiya
quyusu asfalt örtüyü səviyyəsinə qaldırılmış və istismara yarasız 425,45 p/m
kanalizasiya borusu dəyişdirilmişdir.
Su təchizatı üzrə 59045 abonentə xidmət göstərilmişdir ki, onlardan 56653 nəfər
sayğaclı, 2392 nəfər sayğacsızdır. Smart kart tipli 43540 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.
Hazırda yeni sayğacların quraşdırılması və əhalinin daimi su təchizatı ilə bağlı işlər
davam etdirilir.
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“Lifttəmir” İstehsalat Birliyi, “Temp” Dövlət Müəssisəsi tərəfindən Nizami
rayonunun ərazisində olan 411 sərnişin liftinə xidmət göstərilir. Ötən 9 ay ərzində
“Temp” Dövlət Müəssisəsi tərəfindən 16 ədəd 3,5 kV-luq elektrik mühərriki, 12 ədəd
380/110 kV-luq transformator, 22 ədəd 0,18 kV-luq elektrik mühərriki, 10 əyləc dolağı,9
ədəd əsas şkif təmir edilmiş, 1048 metr müxtəlif diametrli buraz yenisi ilə əvəz
edilmişdir.
Küçə və məhəllələrin işıqlandırılması istiqamətində ötən 9 ay ərzində 18 dirək
quraşdırılmış, 5210 p/m kabel xətti çəkilmiş, 1061 lampa dəyişdirilmiş və 68 çıraq
quraşdırılmışdır.
Ötən dövr ərzində rayon ərazisində yerləşən məktəb və məktəbəqədər uşaq
müəssisələrindəki küçə işıqları təftiş edilmiş və aşkar olunmuş qəzalar aradan
qaldırılmışdır. Keçirilmiş səyyari görüşlər zamanı qaldırılmış məsələlər mərhələ-mərhələ
həll edilir.
Kommunal mənzil fondunun istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun
qorunub saxlanılması məqsədilə 12100 m2 şüşəli ruberoid, 300 m2 şifer dam örtüyü
təmir edilmiş, 140p/m su xətti, 500 p/m kanalizasiya xətti, 468 p/m yağış su boruları
dəyişdirilmiş, ümumi istifadə yerlərinin sınmış 466 m2 şüşəsi yenisi ilə əvəz edilmiş, 34
mövcud giriş qapısı, 68 pəncərə təmir olunmuş, 1629 p/m tüstü bacası və ventilyasiya
kanalları təmizlənmiş, 9 divar sobası təmir olunmuş, xidməti binalarda uzun müddət
istismarda olan 419 p/m lift kabeli dəyişdirilmişdir.
2018-ci ilin ötən 9 ayı ərzində R.Rüstəmov küçəsi 54, 56, 58, 60, 74 saylı
binaların yumşaq dam örtüyü maili dam örtüyü ilə əvəzlənmiş, binalar əsaslı təmir
edilmiş, Q.Qarayev prospekti 69, 81 və Rüstəmov küçəsi 39 ünvanlarında əsaslı təmir
işləri başa çatdırılmış, Q.Qarayev prospekti 71 №-li binanın təmirinə başlanmışdır.
Ötən dövr ərzində 214 №-li məktəbin stadionuna 3500 m2, M.S.Ordubadi
küçəsinə 2200 m2, Kimya-Biologiya liseyinin ətrafındakı səkiyə 280 m 2, 229 №-li
məktəbin ətrafındakı məhəllədaxili yola 420 m2, 210 №-li məktəbin qarşısından keçən
məhəllədaxili yola 960 m2 , Ə.Kürçaylı küçəsinə 1440 m2 , C.Naxçıvanski küçəsi 50, 52,
54 №-li binaların ətrafında olan məhəllədaxili aralıq yoluna 360 m 2 , Nəsimi küçəsi 32
ünvanındakı səkiyə 1230 m2, Keşlə qəsəbəsinin müxtəlif küçələrinə 5240 m 2 asfalt
örtüyü salınmış, 229 №-li məktəbin hasarı boyunca uzunluğu 60 metr olan səki tikilmiş,
7 saylı doğum evinin həyətində 4541 m2, Nəsimi küçəsi 37, 39 saylı binaların
həyətlərində 1000 m2, C. Naxçıvanski küçəsi 56 saylı binanın həyətində 1500 m2 asfalt
örtüyü salınmışdır.
Ümumilikdə, rayon ərazisində ötən 9 ay ərzində 22730 m2 asfalt örtüyü
yenilənmişdir. Ötən dövr ərzində Ş.Mirzəyev küçəsi ilə M.X.Şərifli küçələrinin
kəsişməsində yerləşən yeni parkın tikintisi, Ş.Mirzəyev və A.Manafov küçələrindəki
mövcud parkların yenidənqurulması başa çatdırılmış Q.Qarayev prospekti 71 №-li
binanın həyətindəki mövcud park yenidən qurulmuşdur. Eyni zamanda, Ə.Vəliyev
küçəsində 1100, A.Manafov küçəsində 50 ədəd, R.Rüstəmov küçəsində isə 200 ədəd
ağac əkilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2016-cı il tarixli, 86 №-li
Qərarı ilə rayon ərazisində qəzalı vəziyyətdə olan 131 çoxmənzilli yaşayış binasının
sökülərək yerində müasir tələblərə uyğun yenilərinin tikilməsi və qəzalı vəziyyətdə olan
binalarda yaşayan sakinlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Nizami
Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən 9 sərəncam verilmişdir. Hazırda sökülən 19
binanın yerində 14 hündürmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi aparılır, 3 binanın tikintisi
üçün isə hazırlıq işləri görülür. Artıq 16 mərtəbəli 90 mənzilli yaşayış binasının yaxın
vaxtlarda istismara verilməsi planlaşdırılır. Bundan əlavə, baş plana uyğun aparılan
tikintilərin hər birinin birinci mərtəbəsində tələbata uyğun olaraq uşaq bağçası və
körpələr evinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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Ordu sıralarına çağırışın vəziyyəti ilə bağlı görülən işlər Rayon İcra
Hakimiyyətinin nəzarətində saxlanılmış və bu sahəyə diqqət artırılmışdır.
Hərbi xidmətə çağırışla bağlı gənclərin çağırış məntəqəsinə mütəşəkkil
gətirilməsində və təntənəli surətdə hərbi xidmətə yola salınmasında Rayon İcra
Hakimiyyəti, Rayon Polis İdarəsi, Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Rayon Mənzil
kommunal istismar sahələrinin nümayəndələri, Böyük Vətən və Qarabağ müharibəsi
veteranları fəal iştirak etmişlər.
Hesabat
dövründə
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
müvafiq
sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar vətəndaşların həqiqi hərbi xidmətə çağırılması
yüksək səviyyədə təmin olunmuş, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Bakı şəhəri Nizami rayon İdarəsi tərəfindən plan-tapşırıq 100% yerinə
yetirilmişdir.
Nizami RPİ-nin əməkdaşları 2018-ci ilin 9 ayında ictimai asayişin mühafizəsi,
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, hüquqpozmalara və cinayətkarlığa qarşı mübarizə və
axtarışda olan şəxslərin tutulması istiqamətində ardıcıl işlər görmüşlər.
Hesabat dövründə Nizami Rayon Polis İdarəsinin inzibati ərazisində bütün uçot
strukturları üzrə 657 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 496-nın və ya 75.5%-nin
açılması təmin olunmuşdur.
2018-ci ilin 9 ayı ərzində mülkiyyət əleyhinə baş vermiş 386 cinayətdən 229-nun
və ya 59.3%-nin açılması təmin edilmişdir.
Axtarışda olan şəxslərin tutulması sahəsində də müəyyən işlər görülmüş, 144
təqsirləndirilən şəxsdən 100-nün və ya 69,4 faizinin tutulması təmin olunmuşdur,
hazırda 44 nəfərin axtarışı davam edir.
2018-ci ilin 9 ayı ərzində Nizami RPİ-in DYPŞ-in xidmət apardığı ərazidə 37 yolnəqliyyat hadisəsi baş vermişdir ki, nəticədə 9 nəfər həlak olmuş, 31 nəfər isə müxtəlif
bədən xəsarətləri almışdır. 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə hadisələrin və
həlak olanların sayı 3 fakt azalmış, yaralananların sayı isə 2 fakt artmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu
vəzifələrə uyğun olaraq vətəndaşların problemləri daim diqqət mərkəzində saxlanılmış,
onların müraciətlərinə baxılması vəziyyəti vaxtaşırı rayon aktivinin geniş iclaslarında
müzakirə edilmişdir.
Müraciətlərin sənədləşdirilməsi və baxılması prosesində operativliyi təmin etmək
məqsədilə zəruri texniki vasitələrdən, eyni zamanda daxil olmuş ərizələrin icrasına
nəzarətin gücləndirilməsi, müvafiq təhlillərin aparılması məqsədilə xüsusi proqramdan
istifadə olunmuşdur. “Yerli icra hakimiyyəti orqanlarında vətəndaşların müraciətləri üzrə
vahid elektron informasiya sisteminin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2015-ci il 29 aprel tarixli 503 nömrəli Fərmanına əsasən yaradılmış vahid
elektron sistemi vasitəsilə 2018-ci ilin 9 ayı ərzində 1513 müraciət qeydiyyata
alınmışdır. Vətəndaşların İcra Hakimiyyətinə operativ müraciət etmələri üçün 422-10-01
nömrəli telefondan qaynar xətt kimi istifadə olunmuş, www.nizami-ih.gov.az ünvanlı
saytın “Elektron müraciətlər” bölməsi də bu əlaqələrin genişləndirilməsinə imkan
yaratmışdır. 2018-ci ilin 9 ayında vətəndaşlardan 94 elektron müraciət daxil olmuşdur.
2018-ci ilin 9 ayı ərzində Rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 1513 müraciətdən
1361-i ərizə, 148-i şikayət və 4-ü təklifdən ibarət olmuşdur. 25 müraciətə nəzarət
qaydasında baxılmışdır.
Ərizələrdə toxunulan mövzuların təhlili göstərir ki, onların 45,2%-ni tikinti, 20,1%ni mənzil, 7,5%-ni sahibkarlığın inkişafı, işlə təmin olunma və sosial müdafiə, 2,0%-ni
enerji, qaz, su təchizatı, 2,2%-ni torpaq, 21,2%-ni isə məişət problemləri, maddi yardım
və digər məsələlər təşkil etmişdir.
Ərazinin abadlaşdırılması, dam örtüyünün təmiri, tibbi müayinə və maddi yardım
göstərilməsinə görə görülən işlərlə əlaqədar vətəndaşlardan 5 minnətdarlıq məktubu
daxil olmuşdur.
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2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bu il daxil olan müraciətlərin sayı 146
vahid çoxalmışdır.
Mövcud problemlərin, vətəndaşların sosial əhəmiyyətli sifarişlərinin, tələb və
təkliflərinin öyrənilməsi məqsədilə yerlərdə Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2018-ci
ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində sakinlərlə 28 səyyar görüşü keçirilmiş, onlar
tərəfindən 158 müraciət edilmişdir.
Bununla yanaşı, 186 vətəndaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən
aparatda qəbul edilmişdir.
2018-ci ildə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrası istiqamətində rayon üzrə həllini
gözləyən bir sıra işlərin yerinə yetirilməsi vacibdir:
- Rayon əhalisinin məşğulluğunun təmin olunması üçün yeni iş yerlərinin
yaradılması;
- Məhəllələrin abadlaşdırılmasının davam etdirilməsi;
- Çoxmənzilli yaşayış binalarının qəfəsələrinin əsaslı təmirinin davam etdirilməsi;
- Rayonda ictimai yerlərin (küçə və yolların) işıqlandırılması vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması;
- Babək prospektinin yenidən qurulması ilə əlaqədar həmin ərazilərin
abadlaşdırılması;
- Qara Qarayev prospekti 71 ünvanındakı parkın yenidənqurulması işlərinin başa
çatdırılması
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