Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş
HESABATI
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə aprel ayının
30-da Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilmişdir.
İclası giriş nitqi ilə açan cənab İlham Əliyev keçən il Prezident seçkilərindən sonra
islahatların yeni mərhələsinin başlandığını və onun icrası üçün məqsədyönlü addımlar
atıldığını, hazırlıq işləri aparıldığını söyləmiş və bildirmişdir ki, bu ilin birinci rübündə əldə
edilmiş sosial və iqtisadi nəticələr də islahatlara alternativin olmadığını göstərmişdir. Son
15 il ərzində iqtisadi baxımdan dünyada Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci ölkə
olmadığını vurğulayan dövlət başçısı, ölkəmizdə çox böyük infrastruktur layihələrinin icra
edildiyini, insanların rifah halının yaxşılaşdığını və respublikamızın gələcək inkişafı üçün
möhkəm zəmin yaradıldığını diqqətə çatdırmışdır.
Cari ilin birinci rübündə büdcə daxilolmalarının 200 milyon manatdan çox artdığını,
bununla da əlavə maliyyə resursunun formalaşdığını söyləyən dövlət başçısı, ilin
əvvəlindən ümumi daxili məhsulun 3 faiz, sənaye istehsalının 4,4 faiz, qeyri-neft
sektorunda sənaye istehsalının 15,6 faiz, kənd təsərrüfatının 3,6 faiz, əhalinin gəlirlərinin
isə 5,5 faiz artdığını, inflyasiyanın aşağı səviyyədə – 2,1 faiz olduğunu, ölkə iqtisadiyyatına
2,8 milyard dollar sərmayənin qoyulduğunu və bu sərmayənin 2 milyardının ölkəmizin
qeyri-neft sektoruna yatırıldığını nəzərə çatdırmışdır.
Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında ölkəmizin 25-ci yerə layiq
görüldüyünü söyləyən cənab İlham Əliyev, il ərzində 32 pillə irəliləyərək 10 ən islahatçı
ölkə arasında olduğunu diqqətə çatdırmışdır.
Ölkə başçısı aparılan islahatlar nəticəsində minimum əmək haqqının və minimum
pensiyaların təxminən 40 faiz, sosial müavinətlərin orta hesabla 2 dəfə, məcburi
köçkünlərə verilən müavinətin 50 faiz artdığını, tələbələrin təqaüdünün, şəhid ailələrinə,
Qarabağ müharibəsi əlillərinə verilən müavinətlərin artdığını bildirmiş, problemli kreditlərlə
bağlı məsələnin və vaxtilə tikilən, lakin istismara qəbul edilməyən binalarla bağlı yaranan
problemin həll olunduğunu söyləmişdir.
2019-cu ilin yanvar ayında regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət
Proqramının qəbul edildiyini diqqətə çatdıran cənab Prezident, üçüncü proqramın uğurla
və artıqlaması ilə icra edildiyini, 3200-dən çox məktəb tikildiyini və təmir edildiyini, 640-dan
çox tibb müəssisəsinin tikildiyini və yenidən qurulduğunu, Bakı şəhərində yeni
xəstəxanalar, tibb müəssisələri yaradıldığını diqqətə çatdırmışdır. Eyni zamanda, elektrik
enerjisi ilə bağlı qoyulan investisiyaların nəinki özümüzü təmin etməyə, ixrac da etməyə
imkan verdiyini, qazlaşdırmanın səviyyəsinin 95 faizə çatdığını, 15 min kilometr avtomobil
yolunun salındığını, iri sənaye müəssisələrinin açıldığını qeyd etmişdir.
Azərbaycanın ilin əvvəlindən bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini söyləyən ölkə
başçısı, məcburi köçkünlərin problemlərinin daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirmiş,
bu il artıq 810 məcburi köçkün ailəsinin yeni müasir qəsəbəyə köçürüldüyünü nəzərə
çatdırmış və bu prosesin davam etdiriləcəyini söyləmişdir.
Ölkə başçısı cari ilin əvvəlindən ölkəmizdə bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbirin, o
cümlədən VII Bakı Qlobal Forumunun, OPEC+ görüşünün, Cənub Qaz Dəhlizinin
Məşvərət Şurasınin keçirildiyini diqqətə çatdırmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycanın
mövqeyində heç bir dəyişikliyin olmadığını qeyd edən dövlət başçısı bildirmişdir ki,
münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi çərçivəsində, beynəlxalq hüququn
normalarına uyğun həll olunmalıdır.

Prezident İlham Əliyev yekun nitqində islahatların davam etdiyini, iqtisadiyyatın yeni
inkişaf strategiyasının hazırlandığını, biznes mühitinin yaxşılaşdığını və yeni inkişaf
modelinin qurulduğunu vurğulamışdır.
Dövlət başçısı ilin sonuna qədər elektrik enerjisi, qazlaşdırma, içməli su, meliorativ
tədbirlərin həyata keçiriləcəyini bildirmiş, məcburi köçkünlər və şəhid ailələrinin yeni
mənzillərlə təmin olunacağını, Qarabağ müharibəsi əlillərinə minik avtomobillərinin
veriləcəyini söyləmişdir.
Son 15 il ərzində ölkədə 2 milyon iş yeri yaradıldığını söyləyən dövlət başçısı, bu il
40 min ödənişli ictimai iş yerinin açıldığını və artıq 35 min insanın ödənişli ictimai işlərlə
təmin edildiyini qeyd etmişdir.
Cənab Prezident iş yerlərinin yaradılması üçün vacib amillərdən, vasitələrdən birinin
özünüməşğulluq proqramının olduğunu və bu proqramın çox böyük rəğbət qazandığını
bildirərək, hər il özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində təqribən 7 minə yaxın insanın işə
cəlb edilməsinin nəzərdə tutulduğunu söyləmişdir.
Son illərdə əhalinin sayının 1,7 milyon artaraq bu il 10 milyona çatdığını, bunun da
qarşıda yeni vəzifələr qoyduğunu söyləyən cənab Prezident, bu il də sosial infrastruktur
layihələrinin icrasının diqqət mərkəzində saxlanılacağını bildirmişdir.
Bu il maaşların və pensiyaların artırıldığını və bu prosesin davam etdiriləcəyini
söyləyən ölkə başçısı bu məsələnin daim diqqət mərkəzində saxlanılacağını, bu il 100-ə
yaxın məktəbin, o cümlədən modul tipli məktəblərin tikiləcəyini və ya əsaslı təmir
ediləcəyini, 10-a yaxın yeni mərkəzi rayon xəstəxanasının fəaliyyətə başlayacağını, 3
olimpiya idman mərkəzinin istifadəyə verilməsinin nəzərdə tutulduğunu və artıq birinin
açıldığını, 6 milyon insanın dövlət hesabına tibbi müayinədən keçəcəyini, icbari tibbi
sığortanın tətbiqi ilə bağlı artıq 3 pilot layihənin təcrübəsinin müsbət olduğunu diqqətə
çatdırmışdır.
Ölkəmizdə makroiqtisadi vəziyyətin sabit olduğunu qeyd edən dövlət başçısı
bildirmişdir ki, istehlak qiymətlərinə daim nəzarət olmalı və süni qiymət artımına qətiyyən
yol verilməməlidir.
Son vaxtlar Azərbaycanda güclü sahibkarlar sinfinin formalaşdığını və dövlətin həm
güzəştli kreditlərlə, həm tövsiyələrlə və yaradılmış şəraitlə sahibkarları daim dəstəklədiyini
söyləyən ölkə başçısı bu günə qədər sahibkarlara 2 milyard manatdan çox güzəştli
şərtlərlə kreditlər verildiyini, bu il 170 milyon manat həcmində kredit veriləcəyini bildirmiş
və sahibkarlar tərəfindən təqribən 8 min ödənişli ictimai iş yeri yaradılacağını qeyd
etmişdir.
Ölkə başçısı bu il bölgələrdə beş “ASAN xidmət” mərkəzinin yaradılmasının
nəzərdə tutulduğunu və onların sayının 20-yə çatacağını qeyd etmiş və Bakı şəhərində
əlavə iki “ASAN xidmət” mərkəzinin yaradılması
üçün göstəriş verdiyini diqqətə
çatdırmışdır.
Bu il Çində keçirilmiş “Bir kəmər, bir yol” Forumunda Azərbaycanın iştirak etdiyini və
ölkəmizin bu önəmli layihənin tərkib hissəsi olduğunu söyləyən cənab İlham Əliyev ölkənin
gəlirlərinin artacağını, maliyyə və iqtisadi imkanların daha da böyüyəcəyini bildirmişdir.
Ağsu, İsmayıllı və Şamaxı rayonlarında baş verən zəlzələnin fəsadlarının uğurla
aradan qaldırıldığını qeyd edən ölkə başçısı dövlətin hər zaman Azərbaycan
vətəndaşlarının yanında olacağını vurğulamış və 2019-cu ilin də xalqımız üçün uğurlu il
olacağını əminliklə bildirmişdir.
Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişaf tempinin saxlanılmasında Nizami
rayonunun da öz yeri və payı vardır.
2019-cu ilin birinci rübündə rayonda fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 131,3
milyon manat dəyərində sənaye məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da ötən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 15,1 faiz çoxdur.
Hesabat dövründə istehsal olunmuş məhsuldan 127,3 milyon manat dəyərində
məhsul istehlakçılara göndərilmişdir.
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Əvvəlki dövrlərdə yaranmış ehtiyatlar da nəzərə alınmaqla sənaye müəssisələrinin
anbarlarında 01 aprel 2019-cu il vəziyyətinə 143,4 milyon manatlıq hazır məhsul ehtiyatı
olmuşdur.
2019-cu ilin yanvar-mart aylarında bütün maliyyə mənbələri hesabına 5,9 milyon
manat həcmində əsas fondlar istifadəyə verilmişdir.
Cari ilin 3 ayı ərzində rayonda iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı üçün maliyyə
mənbələrindən əsas kapitala 108,1 milyon manat məbləğində vəsait yönəldilmişdir ki, bu
da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 89,1 faiz çoxdur.
Hesabat dövründə 3,2 milyon manatlıq tikinti-quraşdırma işləri yerinə yetirilmişdir.
Tikinti təşkilatlarının öz gücləri ilə yerinə yetirdikləri podrat işlərin həcmi 57,1 milyon manat
təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 34,4 faiz çoxdur.
Podratçı təşkilatların gördükləri tikinti, yenidənqurma, genişləndirmə, texniki
vasitələrin yenidən təchiz edilməsi işləri 2019-cu ilin yanvar-mart aylarında 41,9 milyon
manat, əsaslı təmir 1649,9 min manat, cari təmir 3749,8 min manat, sair tikinti işləri isə
9829,6 min manat təşkil etmişdir.
2019-cu ilin yanvar-mart aylarında pərakəndə ticarət şəbəkələrindən əhaliyə 442,2
milyon manatlıq əmtəə satılmışdır.
Cari ilin 3 ayı ərzində rabitə müəssisələri tərəfindən 102,9 milyon manat həcmində
xidmət göstərilmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 12,7 faiz çox, nəqliyyat
sektorunda isə fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən 22,3 milyon manat həcmində
xidmət göstərilmişdir.
2019-cu ilin yanvar-mart aylarında iaşə müəssisələrinin ümumi dövriyyəsi 31,0
milyon manat olmuşdur. Həcmin 82,4 faizi hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıqla məşğul
olan fiziki şəxslərin fəaliyyəti sayəsində əldə olunmuş və onlar tərəfindən əhaliyə 25,5
milyon manatlıq iaşə xidmətləri göstərilmişdir. Hüquqi şəxslərin fəaliyyəti sayəsində
əhaliyə 5,4 milyon manatlıq iaşə xidmətləri göstərilmişdir.
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 2019-cu ilin yanvar-mart aylarında
156,2 milyon manat təşkil etmiş, əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 73,3 faiz artmışdır.
Hesabat dövründə rayon üzrə muzdlu işçilərin sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 6,2 faiz artaraq 45496 nəfər olmuşdur.
2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında işçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı 642,5
manat olmuşdur.
Cari ilin 3 ayı ərzində Nizami rayonunda 1020 yeni iş yeri açılmışdır.
3 ay ərzində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami rayon şöbəsi tərəfindən
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdən 702 min manat vəsait toplanmışdır.
Ötən dövr ərzində 652 fiziki şəxs qeydə alınmışdır.
Rayon üzrə əmək pensiyaçılarının ümumi sayı 24775 nəfər olmuş, 2019-cu ilin I
rübündə 276 nəfərə yeni pensiya təyinatı aparılmışdır.
Rayon üzrə orta pensiyanın məbləği 253,99 manat təşkil etmişdir.
Hesabat dövründə ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 465 nəfər təşkil etmiş,
onlardan da 2019-cu ilin birinci rübü ərzində 80 ailəyə ünvanlı sosial yardım təyin edilmiş,
hər bir ailə üzrə orta aylıq məbləğ 165,92 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.
2019-cu ilin birinci rübündə Nizami Rayon Məşğulluq Mərkəzində işaxtaran kimi
1369 nəfər qeydiyyata götürülmüşdür. Mərkəzə müraciət edənlərdən 770 nəfəri münasib
işlə təmin edilmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təşəbbüsü ilə
işsiz vətəndaşların 745 nəfəri haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilmişlər.
Hesabat dövründə 12 nəfərə işsizlikdən sığorta ödənişi təyin edilmiş, eyni zamanda
21 nəfərə işsizlikdən sığorta ödənişi ödənilmişdir.
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Özünüməşğulluq proqramına əsasən işaxtaran və işsiz vətəndaşlardan fərdi biznes
fəaliyyətinə 132 nəfər cəlb olunmuşdur. “Ərazi Məşğulluq Proqramı”nın kvota normasına
uyğun olaraq 18 müəssisədə sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlardan 25
nəfəri işlə təmin olunmuşdur.
Rayon ərazisində fəaliyyətdə olan müəssisələr tərəfindən Mərkəzə 1326 boş iş yeri
təqdim edilmişdir.
2019-cu ilin birinci rübündə ictimai-siyasi və humanitar sahələr üzrə bir sıra
işlər həyata keçirilmişdir.
20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu ildönümü münasibətilə YAP Nizami rayon
təşkilatı ilə birgə 62 saylı məktəb-liseydə “20 yanvar – Qəhrəmanlıq salnaməsi”, 210 №-li
tam orta məktəbdə isə “20 Yanvar – Qəhrəmanlıq və şərəf günümüz” adlı ümumrayon
tədbirləri keçirilmiş, həmçinin rayon ərazisində yaşayan 20 Yanvar şəhid və əlil ailələri
üçün “Yaşıl bağ” İstirahət Məkanında ehsan süfrəsi açılmış, onların hər birinə maddi
yardım edilmişdir.
Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü ilə bağlı 32 №-li orta məktəbdə
“Erməni təcavüzünün tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri, əslən Xocalıdan olan jurnalist
Səriyyə Müslümqızının Xocalı faciəsinə həsr etdiyi “Xocalıda məhv olmuş 8 ailə...” sənədli
filminin təqdimatı olmuş, həmçinin rayonda məskunlaşan 35 Xocalı ailəsinin üzvləri ilə
görüş keçirilmiş, hər bir ailəyə maddi yardım göstərilmişdir.
Rayonda “İlaxır çərşənbə” günü – Novruz bayramı münasibətilə müxtəlif tədbirlər
keçirilmişdir. 16-17 mart 2019-cu il tarixlərində rayon ərazisində iməciliklər keçirilmiş,
abadlıq, sanitar-təmizlik işləri görülmüş, müxtəlif ünvanlarda 260 ədəd ağac və bəzək
kolları əkilmişdir.
Mart ayının 11-dən 18-dək rayonun bütün təlim-tərbiyə və mədəniyyət
müəssisələrində şeir, rəsm, milli rəqs, xonça və səməni müsabiqələri keçirilmiş, Novruzun
gəlişinə həsr olunmuş bayram tədbirləri təşkil olunmuşdur.
Novruz bayramı münasibətilə Rayon Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən 13-14
mart 2019-cu il tarixlərində mini futbol üzrə rayon turniri, 15 mart 2019-cu il tarixində isə
"Folklor-musiqi" müsabiqəsi keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən
ölkənin bütün şəhər və rayonlarında olduğu kimi, Nizami rayonunda da mart ayının 2-dən
etibarən hər həftənin şənbə və bazar günləri, mart ayının 16-dan 21-dək isə hər gün
C.Naxçıvanski küçəsi 74 və Q.Qarayev prospekti 36 ünvanlarında Novruz yarmarkaları
təşkil edilmişdir.
19-21 mart tarixlərində Heydər Bağı Park-Bulvarda və Keşlə qəsəbəsi, Sabir küçəsi
70 ünvanında yerləşən parkda “İlaxır çərşənbə” günü - Novruz bayramı münasibətilə
Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən ictimaiyyət nümayəndələrinin, millət vəkillərinin, habelə
təhsil, səhiyyə müəssisələrinin, idarə və təşkilat kollektivlərinin iştirakı ilə ümumrayon
bayram şənlikləri təşkil edilmişdir. Bayram tədbirlərində tanınmış müğənnilərin çıxışları
olmuş, Nizami Mədəniyyət Mərkəzi və təhsil müəssisələri tərəfindən müxtəlif milli oyun və
folklor nümunələri nümayiş etdirilmiş, həmçinin adət-ənənələrimizi əks etdirən sərgilər
təşkil olunmuş, idmançıların nümunəvi çıxışları göstərilmiş, 3 №-li Uşaq-Gənclər İnkişaf
Mərkəzinin mahnı və rəqs ansamblı konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.
22 mart 2019-cu il tarixində isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər
Mədəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə B.Nuriyev küçəsi 55/57 ünvanında salınmış
abad həyətdə də bayram şənliyi qeyd edilmişdir.
16-19 mart tarixlərində 1210 aztəminatlı şəhid, əlil və müharibə veteranları
ailələrinə, məcburi köçkünlərə, tənha və kimsəsiz qocalara ərzaq yardımı edilmiş, 800
uşaq Novruz şənliklərinə göndərilmişdir.
Zərərli vərdişlərə, xüsusilə də narkomanlığa, habelə dini radikalizm və ekstremizmə
qarşı mübarizə sahəsində də müvafiq işlər görülmüşdür. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı
yanında fəaliyyət göstərən Narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə
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qarşı mübarizə üzrə komissiya tərəfindən illik iş və tədbirlər planına əsasən aidiyyəti
qurumlarla birgə yuxarı sinif şagirdlərinin, müəllim və valideynlərin iştirakı ilə 250 №-li tam
orta məktəbdə “Devizimiz sağlam həyat tərzidir!”, 12 №-li orta məktəbdə “Zərərli vərdişlər
və onların törətdiyi fəsadlar”, 272 №-li tam orta məktəbdə “Zərərli vərdişlərdən özümüzü
qoruyaq!”, Keşlə qəsəbəsindəki 312 №-li tam orta məktəbdə “Gənclər narkomaniyaya yox
deyir!” və Texnika və Texnologiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində
“Gələcəyimizi birlikdə düşünək – narkomaniyaya yox deyək!” mövzularında, Dini işlər üzrə
komissiya tərəfindən isə Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Bakı şəhər şöbəsi və Nizami Rayon Polis İdarəsi ilə birgə 32 №-li tam orta
məktəbdə “Dini radikalizm və ekstremizmə qarşı mübarizə” və 129 №-li tam orta
məktəbdə “Yeniyetmə gəncləri dini radikalizmdən qoruyaq!” mövzularında maarifləndirici
tədbirlər keçirilmişdir.
Bunlardan əlavə, 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə Rayon
Gənclər və İdman İdarəsi ilə birgə 220 №-li məktəb-liseydə "31 mart – Azərbaycanlıların
Soyqırımı Günü" mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi və Texnika və Texnologiyalar üzrə
Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində dəyirmi masa təşkil edilmişdir.
23 mart tarixində “Ölkəmizi tanıyaq” tur aksiyası çərçivəsində rayon məktəblilərinin
Naxçıvan şəhərinə təntənəli yolasalınma, 26 mart tarixində isə qarşılanma mərasimləri
təşkil olunmuşdur.
2019-cu ilin birinci rübündə təhsil sahəsində
qazanılmış uğurlar sırasında
Qazaxıstanın Alma-Ata şəhərində keçirilmiş “INFOMATRIX-ASIA” XVII Beynəlxalq
Proqramlaşdırma Layihələri yarışmasında 62 №-li məktəb-liseyin VIII sinif şagirdi Eyvazlı
Yusif Elşad oğlu və X sinif şagirdi Dəmirçiyev Nicat Xanlar oğlunun bürünc medala layiq
görülməsini qeyd etmək lazımdır.
Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə “Uşaq baxımsızlığı, təhsildən yayınma, uşaq əməyinin
istismarı” və “Həyati bacarıqlara yiyələn!” mövzularında təlimlər, habelə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlara və onların ailələrinə yardım” İctimai Birliyi tərəfindən reallaşdırılan
“Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan yaradıcı gənclərin cəmiyyətə tanıdılması məqsədilə onların
sərgilərinin təşkili” layihəsi çərçivəsində bu kateqoriyadan olan uşaqların əl işlərindən
ibarət sərgi-satış təşkil edilmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, göstərilən müddətdə 5 Mart Bədən Tərbiyəsi və İdman
Günü münasibətilə 10 №-li tam orta məktəbdə "Şən Startlar" devizli idman-konsert tədbiri
keçirilmiş, Müdafiə Nazirliyinin Mənəvi-Psixoloji Hazırlıq və İctimaiyyətlə Əlaqələr
İdarəsinin Sosial müdafiə bölməsinin əməkdaşlarının, ictimai birlik və təşkilatların
nümayəndələrinin iştirakı ilə 201 №-li tam orta məktəbdə şəhid Ayaz Əliyevin xatirəsinə
həsr olunmuş “Bir şəhid ömrü” adlı anım tədbiri keçirilmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyəti, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi və Nizami Rayon
Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 2 Fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü
münasibətilə Horadiz şəhər Muğam Mərkəzində Müdafiə Nazirliyinin “N” saylı hərbi
hissəsinin şəxsi heyəti üçün bayram konserti təşkil edilmişdir.
Göstərilən müddətdə səhiyyə sahəsində də bir slra işlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığının icrasını
təmin etmək məqsədilə 15.02.2019-cu il tarixdən 26 №-li Şəhər poliklinikasında, 18 və 32
№-li Birləşmiş Şəhər Xəstəxanalarında 18 yaşdan yuxarı rayon əhalisinin pulsuz tibbi
müayinədən keçirilməsinə başlanılmışdır. Artıq mart ayının 31-dək 47643 nəfər tibbi
müayinədən keçmiş, onlardan 1806 nəfəri ambulator, 139 nəfəri isə stasionar müalicəyə
cəlb olunmuşdur.
Rayon əhalisinin pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi tədbirləri davam etdirilir.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi ilə birgə orta ümumtəhsil
məktəblərinin rəhbər və tibb heyəti işçilərinin, uşaq poliklinikalarının baş həkimləri və
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yeniyetmələr kabinetinin həkimlərinin iştirakı ilə “Uşaq və yeniyetmələr arasında sağlam
ətraf mühit və sağlam həyat tərzinin təbliği” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilmişdir.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin birinci rübü ərzində rayonda
kəskin bağırsaq infeksiyaları 1,4 faiz, ümumi bağırsaq qrupu 10,2 faiz, skarlatina 3 hadisə,
salmonelyoz 1 hadisə, qastroenteritlər, kolitlər 12,3 faiz, yuxarı tənəffüs yollarının kəskin
infeksiyaları 1,7 faiz azalmış, qarın yatalağı, difteriya, botulizm, göy öskürək, qızılca,
məxmərək və bakterial dizenteriya ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır.
2019-cu ilin birinci rübündə rayonun qeyri-ərzaq istehsalı sahələrindən 6 müəssisə
sertifikatlaşmaya cəlb edilmiş, 10 müxtəlif çeşiddə istehsal məhsuluna sertifikat alınmışdır.
Rayon üzrə profilaktik tibbi müayinələrə cəlb olunma 86,2 faiz təşkil etmişdir.
2019-cu ilin birinci rübündə rayonun mədəniyyət müəssisələrində də bir sıra
tədbirlər keçirilmişdir.
Rayon Mərkəzi Kitabxanasında və onun filiallarında C.Məmmədquluzadənin 150,
C.Cabbarlının 120 illik yubileyləri münasibətilə müxtəlif məzmunlu ədəbi-bədii gecələr
təşkil edilmişdir.
2019-cu ilin birinci rübündə Dövlət proqramına əsasən 129 №-li tam orta məktəbdə
əsaslı təmir işlərinin aparılması üçün ilkin hazırlıq tədbirləri həyata keçirilmişdir.
2019-cu ilin 3 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 rayonun ərazisində yerləşən 33 qazanxanaya və 1 istilik məntəqəsinə xidmət
göstərimişdir. Cari ilin ötən dövrü ərzində ayrı-ayrı ünvanlarda 540 p/m istismara yararsız
müxtəlif diametrli borular dəyişdirilmiş, 18 qazanxanada qazanlar əsaslı təmir edilmiş,
balansda olan 7774 metr qaz xətləri yoxlanılmış, aşkar olunmuş qaz sızmaları aradan
qaldırılmış, 6 qazan mexaniki üsulla təmizlənmiş, nəzarət cihazları və avtomatik
avadanlıqlar işlək vəziyyətə gətirilmiş, 4 nasos əsaslı, 5 nasos cari təmir olunmuş, 3 nasos
yenisi ilə əvəzlənmiş, 110 siyirtmə təftiş edilmiş, 10 siyirtmə cari, 12 siyirtmə əsaslı təmir
edilmiş, 8 siyirtmə yenisi ilə əvəzlənmiş, 15 qoruyucu klapanda təmir işləri aparılmış, 22
çirktutan təmizlənmiş və 8 uçmuş kamera bərpa edilmişdir. Görülmüş işlər nəticəsində
mövsüm ərzində istilik alan binaların sayı 413-dən 426-ya çatdırılmışdır.
Rayonun Qaz təsərrüfatı üzrə 3 ay ərzində 180 p/m müxtəlif diametrli qaz xətləri
çəkilmiş, 125 mexaniki sayğac “Smart-kart” tipli sayğacla əvəz edilmiş, istismara yararsız
vəziyyətdə olan 2 qaz tənzimləyici müasir tələblərə cavab verən yeni ŞQTM markalı qaz
tənzimləyicilərlə əvəz edilmişdir. Ötən dövr ərzində 45 ünvanda qaz sızması aradan
qaldırılmış, məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları yataqxanalarda monitorinqlər
keçirilmiş, aşkar olunmuş şlanq birləşmələri ləğv edilmiş, müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri
görülmüşdür. T.Abbasov, Ə.Kürçaylı küçəsindən R.Rüstəmov küçəsinə qədər olan aralıq
küçədə, M.X.Şərifli küçəsində uzun müddətli təmirsiz, istismar nəticəsində qəzalı
vəziyyətə düşmüş mövcud yeraltı metal borular plastmas borularla əvəzlənmiş və halhazırda təmir-bərpa işləri davam etdirilir.
“Azərişıq” ASC-nin Nizami Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən
elektrik enerjisi ilə təchizatın yaxşılaşdırılması məqsədilə cari ilin 3 ayı ərzində 28 sayğac,
32 sayğac panosu quraşdırılmış, 144 m kabel xətti çəkilmiş, 10 ünvanda 400 A-lik
paylayıcı lövhə yenisi ilə əvəzlənmiş, 148 m hava xətti kabellə əvəz edilmiş, 241 m 10 kVlık kabel xətti dəyişdirilmiş, 40 TM və KTM-lər təftiş edilmiş, 10 TM və 18 KTM də cari
təmir işləri aparılmışdır. Məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları yataqxanalarda
monitorinq keçirilmiş və enerji təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün elektrik sisteminin
yenilənməsinə və təmirinə tələb olunan materiallar müəyyənləşdirilərək Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə təqdim edilmişdir.
Nizami rayon Sukanal İdarəsi tərəfindən rayon əhalisinin daimi içməli su ilə təmin
edilməsi, kanalizasiya sularının maneəsiz axıdılması məqsədilə ötən dövr ərzində 316
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qəza halı aradan qaldırılmış, 390 p/m istismara yarasız müxtəlif diametrli su boruları
yeniləri ilə əvəzlənmiş, 3 siyirtmə, 8 elektrik mühərriki, 15 su nasosu təmir edilmiş, 2
yaşayış binasının mənzildaxili dik dayaq su xətləri pilləkən qəfəsəsinə çıxarılaraq
mənzillərə “Smart-kart” tipli sayğaclar quraşdırılmış, kanalizasiya sistemlərində baş vermiş
1054 tutulma halı ləğv edilmiş, 13 kanalizasiya lyuku yenisi ilə əvəz edilmiş, 16
kanalizasiya quyusu asfalt örtüyü səviyyəsinə qaldırılmış, 143,5 p/m kanalizasiya boruları
dəyişdirilmişdir.
Su təchizatı üzrə 56611 abonentə xidmət göstərilmişdir ki, onlardan 54219 nəfər
sayğaclı, 2392 nəfər sayğacsızdır. “Smart-kart” tipli 43295 ədəd sayğac quraşdırılmışdır.
Hazırda istər sayğacların quraşdırılması, istərsə də əhalinin daimi su təchizatı ilə bağlı
işlər davam etdirilir.
“Lifttəmir” İstehsalat Birliyi, “Temp” Dövlət Müəssisəsi tərəfindən Nizami rayonunun
ərazisində olan 411 sərnişin liftinə xidmət göstərilir. Ötən 3 ay ərzində “Temp” Dövlət
Müəssisəsi tərəfindən 6 ədəd 3,5 kV-luq, 8 ədəd 0,18 kV-luq elektrik mühərriki, 3 ədəd
380/110 kV-luq transformator, 4 əyləc dolağı, 3 ədəd əsas şkif təmir edilmiş, 809 metr
müxtəlif diametrli buraz yenisi ilə əvəz edilmişdir.
Küçə və məhəllələrin işıqlandırılması məqsədilə 17 yeni dirək quraşdırılmış, 1430
p/m kabel xətti çəkilmiş, 2480 lampa dəyişdirilmiş və 7 çıraq quraşdırılmışdır.
Ötən dövr ərzində rayonun ərazisində yerləşən məktəb və məktəbəqədər uşaq
müəssisələrindəki küçə işıqları təftiş edilmiş və aşkar olunmuş qəzalar aradan
qaldırılmışdır.
Kommunal mənzil fondunun istismar keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, onun qorunub
saxlanılması məqsədilə 10890 m2 şüşəli ruberoid, 180 m2 şifer dam örtüyü təmir edilmiş,
40 p/m su xətti, 24 p/m kanalizasiya xətti, 120 p/m yağış su boruları dəyişdirilmiş, ümumi
istifadə yerlərinin sınmış 428 m2 şüşəsi yenisi ilə əvəz edilmiş, 28 mövcud giriş qapıları, 32
pəncərə təmir olunmuş, 420 p/m tüstü bacası və ventilyasiya kanalları təmizlənmiş, 3 divar
sobası təmir olunmuş, xidməti binalarda uzun müddət istismarda olan 80 p/m lift kabeli
dəyişdirilmişdir.
Ötən 3 ay ərzində Q.Qarayev prospekti 1, 3, 7, 9, 11, 15, Ə.Vəliyev küçəsi 5 saylı
binaların qarşısında piyada səkilərinə 750 p/m səki daşı, 1500 m2 asfalt örtüyü,
İ.Müzəffəroğlu küçəsi 8, Özbəkistan küçəsi 7 saylı binaların həyətlərinə 2300 m2 asfalt,
Ş.Mirzəyev küçəsi 58, 72, 76 saylı binaların qarşısında piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş
səkiyə 280 p/m səki daşı döşənmiş, 2050 m2 asfalt örtüyü vurulmuşdur. Bundan əlavə,
Q.Qarayev prospekti 71 saylı binanın ətrafına 250 p/m səki daşı qoyulmuş, 1500 m2 asfalt
örtüyü salınmışdır.
Ümumilikdə 1280 p/m səki daşı və 7550 m2 asfalt örtüyü yenilənmişdir. ”Bizim
həyət” layihəsi çərçivəsində B.Nuriyev küçəsi 55/57, 51, 53, 55, 39, 41 saylı binalar təmir
edilmiş, həyətlər abadlaşdırılmışdır.
Hazırda “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində M.X.Şərifli küçəsi 84, 86, 88, 90, 92,
R.Rüstəmov küçəsi 35, 37, 39, C.Naxçıvanski 61, 63, 65A, 65, 67, 69, B.Nuriyev küçəsi
37, 49 və Q.Qarayev prospekti 57, 59, 63 saylı binalarda təmir-bərpa işləri aparılır və
həyətlər abadlaşdırılır.
Rayon ərazisində istismar müddəti bitmiş 95 liftin yenilənməsi istiqamətində hazırlıq
işləri görülür.
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.
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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 2019-cu ilin I rübü ərzində ictimai asayişin mühafizəsi,
təhlükəsizliyin təmin edilməsi, hüquqpozmalara və cinayətkarlığa qarşı mübarizə və
axtarışda olan şəxslərin tutulması istiqamətində ardıcıl işlər görmüşlər.
Yanvar-mart ayları ərzində Nizami Rayon Polis İdarəsinin inzibati ərazisində bütün
uçot strukturları üzrə 210 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 203-nün və ya 96,7%nin açılması təmin olunmuşdur.
Qeydə alınmış cinayətlərdən 23-ü ağır və xüsusilə ağır cinayətlər olmaqla, açılması
81,8%, 128-i az ağır olmaqla açılması 74,3%, 59-u böyük ictimai təhlükə törətməyən
cinayətlər olmaqla açılması 73%, şəxsiyyət əleyhinə qeydə alınmış 39 cinayətin isə
açılması 97,6% təşkil etmişdir.
2019-cu ilin təhlil dövrü ərzində mülkiyyət əleyhinə baş vermiş 124 cinayətdən 122nin və ya 98,4%-nin açılması təmin edilmişdir. Mülkiyyət əleyhinə baş vermiş
cinayətlərdən 81-i şəxsi əmlak oğurluğu olmaqla açılması 57,9%, o cümlədən 16 mənzil
oğurluğunun 7-nin və ya 43,8%-nin açılması təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə axtarışda olan 74 nəfər təqsirləndirilən şəxslərdən 31-nin və ya
41,9%-nin tutulması təmin edilmişdir.
2019-cu ilin 3 ayı ərzində Nizami RPİ-in DYPŞ-in xidmət apardığı ərazidə 9 yolnəqliyyat hadisəsi baş vermişdir ki, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 7 nəfər isə müxtəlif
bədən xəsarətləri almışdır. 2018-ci ilin müvafiq dövri ilə müqayisədə hadisələrin sayı 5
fakt, ölənlərin sayı 1, yaralananların sayı isə 4 nəfər azalmışdır.
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.
İlin əvvəlindən başlayaraq seçki siyahılarının dəqiqləşdirilməsi işinə Mənzil
Kommunal İstismar Sahələri, Mənzil Tikinti Kooperativləri və bələdiyyələr, Rayon Polis
İdarəsinin Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqələri şöbəsi, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Bakı şəhəri Nizami rayon İdarəsi cəlb olunmuş, vəfat etmiş və
yerdəyişmə ilə əlaqədar köçənlər seçici siyahılarından çıxarılmış, ordudan tərxis olunanlar,
18 yaşı tamam olanlar, yeni qeydiyyata düşənlər seçici siyahılarına daxil edilmişdir.
22 aprel 2019-cu il tarixinə rayonda fəaliyyət göstərən 24 saylı Nizami birinci seçki
dairəsi üzrə seçicilərin sayı 40539 nəfər, 25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi üzrə
seçicilərin sayı 45684 nəfər və 18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi üzrə 22572 nəfər
olmuşdur.
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 2019-cu ilin 3 ayı ərzində 438 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.
2019-cu ilin I rübündə vətəndaşlardan 27 elektron ərizə daxil olmuşdur.
2019-cu ilin hesabat dövründə Rayon İcra Hakimiyyətinə daxil olmuş 438
müraciətdən 378-i ərizə və 60-ı şikayətdən ibarət olmuşdur. 20 müraciətə nəzarət
qaydasında baxılmışdır.
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Ərizələrdə toxunulan mövzuların təhlili göstərir ki, onlardan 29,6%-i tikinti, 30,4%-i
mənzil, 9,1%-i sahibkarlığın inkişafı, işlə təmin olunma və sosial müdafiə, 3,7%-i enerji,
qaz, su təchizatı, 2,5%-i torpaq, 24,7%-i isə məişət problemləri, maddi yardım və digər
məsələlər təşkil etmişdir.
2018-ci ilin I rübü ilə müqayisədə bu il daxil olan müraciətlərin sayı 77 vahid
azalmışdır.
Rayon İcra Hakimiyyəti aparatında vətəndaşların qəbuluna xüsusi əhəmiyyət verilir.
Binanın foyesində İcra Hakimiyyəti başçısının, onun müavinlərinin və şöbə müdirlərinin
qəbul günlərinin qrafikini əks etdirən lövhə asılmış, bu barədə məlumatlar və əlaqə
telefonları saytda da yerləşdirilmişdir.
Bundan əlavə, şöbə müdirləri operativ həll olunmalı məsələlərlə əlaqədar
vətəndaşları hər gün növbədənkənar qəbul etmişlər.
Mövcud problemlərin, vətəndaşların sosial əhəmiyyətli sifarişlərinin, tələb və
təkliflərinin öyrənilməsi məqsədilə Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının sakinlərlə səyyar
görüşləri keçirilir. 2019-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində 10 səyyar görüş keçirilmiş,
sakinlər tərəfindən 49 müraciət edilmişdir.
Bununla yanaşı, 68 vətəndaş Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfindən
aparatda qəbul edilmişdir.
2019-cu 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;
- Məhəllədaxili yolların asfalt örtüyünün dəyişdirilməsinin davam etdirilməsi;
- Çoxmənzilli yaşayış binalarının pilləkən qəfəsələrinin əsaslı təmirinin davam
etdirilməsi;
- Rayonda ictimai yerlərin (küçə və yolların) işıqlandırılması vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması;
- Hündürmərtəbəli yaşayış binalarının liftlərinin yenilənməsi;
- Hündürmərtəbəli yaşayış binalarının damlarında yerləşdirilmiş su çənlərinin
tamamilə yığışdırılması;
- 1-10 oktyabr 2019-cu ildə əhalinin siyahıya alınmasının həyata keçirilməsi üçün
müvafiq hazırlıq tədbirlərinin yekunlaşdırılması.
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