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GİRİŞ
Keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarından Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
başlanmış demokratik dövlət quruculuğu sahəsində genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində ölkədə iqtisadi və siyasi
sabitlik təmin edilmiş, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmiş,
iqtisadiyyatın dinamik inkişafının əsası qoyulmuşdur. Həyata keçirilən islahatların başlıca məqsədi demokratik və
güclü iqtisadiyyata malik müstəqil dövlətin qurulmasından ibarət olmuşdur. İqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər
bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları,
müasir texnologiyaları cəlb etmək və qabaqcıl idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətə davamlı məhsul
istehsal edən müəssisələrin, yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarilə ölkənin iqtisadi qüdrətinin
artırılmasına yönəlmişdir.
1994-cü ildə imzalanmış və Azərbaycan Respublikasının tarixində yeni mərhələnin əsasını qoyan «Əsrin
müqaviləsi»nin icrasına başlanılması xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olunmasına güclü təkan vermişdir. Uğurlu
neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ilbəil artan neft və qaz gəlirlərini qeyri-neft sektoruna yönəltməklə
iqtisadiyyatın tarazlı inkişafına nail olmaq son illər Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən
biri olmuşdur. Bu baxımdan regionların inkişafının sürətləndirilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca
hədəflərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.
Regionlarda mövcud olan əmək ehtiyatlarından, təbii və iqtisadi potensialdan səmərəli istifadə etmək,
iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək və aqrar sektorda islahatları dərinləşdirmək, əhalinin
məşğulluğunu artırmaq, yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq, infrastrukturu yeniləşdirmək, əlverişli investisiya şəraiti,
müasir tipli müəssisələr, yeni iş yerləri yaratmaq istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, QubaXaçmaz, Şəki-Zaqatala, Dağlıq Şirvan, Lənkəran, Aran, Gəncə-Qazax və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarına daxil
olan şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə olaraq 17 sərəncam imzalanmışdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, Bakı şəhərinin ətraf qəsəbələrini abadlaşdırmaq, onların
resurslarından daha səmərəli istifadəni təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 27
fevral tarixli 1338 nömrəli Sərəncamı ilə “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” təsdiq olunmuşdur. Bu Proqramda hər bir qəsəbə üzrə
müxtəlif sahələri əhatə edən konkret tədbirlər müəyyən edilmişdir.
Hər iki proqramda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəticəsində ölkədə qeyri-neft sektorunun
davamlı inkişafı, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, regionlarda, eləcə də ölkə paytaxtında kommunal
xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sahibkarlıq mühitinin daha da
yaxşılaşdırılması, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması, yoxsulluğun azaldılması sahəsində əhəmiyyətli
nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Odur ki, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı (2004-2008-ci illər)”, eləcə də “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı” çərçivəsində başlanmış işlərin davam etdirilməsi məqsədilə
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
hazırlanmışdır.
Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı aşağıdakı bölmələr üzrə tərtib edilmişdir:
1. Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər.
2. Bakı şəhərinin rayon və qəsəbələri üzrə tədbirlər.
3. Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə tədbirlər:
3.1. Abşeron iqtisadi rayonu (Abşeron, Xızı rayonları, Sumqayıt şəhəri);
3.2. Aran iqtisadi rayonu (Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, Hacıqabul, İmişli,
Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zərdab rayonları, Şirvan, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri);
3.3. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan, Şamaxı rayonları);
3.4. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu (Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, Qazax, Samux,
Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri);
3.5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (Dəvəçi, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən rayonları);
3.6. Lənkəran iqtisadi rayonu (Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı, Lənkəran rayonları);
3.7. Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz, Kəngərli, Şərur
rayonları);
3.8. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu1 (Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı rayonları);
3.9. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala, Şəki rayonları);
3.10. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu1 (Ağdam, Tərtər, Xocavənd, Xocalı, Şuşa, Cəbrayıl, Füzuli
rayonları, Xankəndi şəhəri).
Dövlət Proqramının icraçıları müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Onun icrasının
əlaqələndirilməsi Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.
1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının
(2004-2008-ci illər)” və “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsinə dair Tədbirlər Proqramı”nın icrasının əsas yekunları
“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)”nın
uğurlu icrası nəticəsində ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin səviyyəsində yüksək artım əldə edilmiş, sosial-iqtisadi
inkişaf sahəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində mühüm
rol oynamışdır. Ötən beş ildə Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) real həcmi 2,6 dəfə artaraq 38 milyard manata çatmış,
ÜDM-in adambaşına düşən nominal həcmi 5 dəfə artaraq 4440 manat təşkil etmişdir. Qeyri-neft sektoru 1,8 dəfə
artmış, 2008-ci ilin yekunlarına görə ÜDM-də qeyri-dövlət sektorunun payı 84,5 faiz təşkil etmişdir. Qeyri-neft
sektoruna qoyulan investisiyanın həcmi son beş ildə 6,2 dəfə artmış və ümumi investisiyaların strukturunda onun
xüsusi çəkisi 2003-cü ildəki 26,8 faizdən 2008-ci ildə 69 faizə çatmışdır. Ölkə sənayesində 2,5 dəfə, kənd
təsərrüfatında isə 25,2 faiz artım olmuşdur.
İqtisadiyyatın sürətli inkişafı ilə yanaşı, son illər əhalinin rifahını səciyyələndirən göstəricilərdə də yüksək
artım dinamikası müşahidə edilmiş, 2003-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə əhalinin gəlirləri 4 dəfə artmışdır. Bu
dövrdə muzdla işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 3,5 dəfə artaraq inflyasiya səviyyəsini 1,7 dəfə üstələmiş və 268
manata çatmışdır. 2008-ci ilin sentyabrından minimum əmək haqqının və pensiyanın minimum məbləğinin həddi 75
manata çatdırılmışdır. 2003-cü ildə ölkə əhalisinin təxminən 45 faizi yoxsulluq şəraitində yaşayırdısa, 2008-ci ilin
sonuna bu kateqoriyaya əhalinin yalnız 13,2 faizi aid olunur.

Kəlbəcər-Laçın və Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonlarına daxil olan inzibati rayonlar erməni işğalından azad edildikdən sonra həmin rayonların
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı xüsusi proqram hazırlanaraq həyata keçiriləcəkdir.
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Azərbaycanda həyata keçirilən çevik iqtisadi siyasət dövlət büdcəsinə, onun gəlir və xərclərinin dinamikasına
və strukturuna öz təsirini göstərmişdir. Aparılan uğurlu islahatlar və ardıcıl iqtisadi siyasət nəticəsində dövlət
büdcəsinin gəlir və xərclərinin ÜDM-ə nisbəti ilbəil dəyişmişdir. Büdcə-vergi siyasəti, əsasən, makroiqtisadi
sabitliyin möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da
yaxşılaşmasına və büdcə kəsirinin minimuma endirilməsinə yönəldilmişdir. Həyata keçirilən çevik büdcə-vergi
siyasəti nəticəsində dövlətin iqtisadi qüdrətinin daha da artırılması, regionların, qeyri-neft sektorunun və
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, istehsal və infrastrukturun müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması, xalqın rifah
halının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilmiş, dövlət büdcəsi sosial və investisiya yönümlü, inkişaf
və quruculuq büdcəsinə çevrilmiş, iqtisadi islahatların və dövlət proqramlarının maliyyələşmə mənbəyi kimi çıxış
etmişdir.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala qoyulmuş investisiyanın
həcmi son beş ildə 33,5 milyard manat təşkil etmiş, bunun 53,2 faizi daxili, 46,8 faizi isə xarici investisiyalar
olmuşdur. 2008-ci ildə istifadə edilmiş investisiyanın həcmi 2003-cü il səviyyəsini 3 dəfə üstələmiş, adambaşına
düşən investisiyanın həcmi 2003-cü illə müqayisədə 605,8 manat çox olmuşdur. 2003-cü ildə ümumi investisiyaların
həcmində daxili investisiyaların payı 24,8 faiz olduğu halda, 2008-ci ildə bu göstərici 78,6 faiz təşkil etmişdir.
Ötən beş il ərzində həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 766 mindən çox yeni, o
cümlədən 547,5 min daimi iş yeri açılmışdır. Ölkədə 27,5 mindən çox yeni müəssisə yaradılmışdır ki, bunun da 40
faizə qədəri regionlarda fəaliyyət göstərir. Yeni yaradılmış müəssisələrin 88 faizdən çoxunu xüsusi mülkiyyətli
müəssisələr təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasında investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafının və yeni iş yerlərinin yaradılmasının sürətləndirilməsi məqsədilə fiziki
şəxslərin gəlirlərindən tutulan vergilərin dərəcələrinin maksimum həddi 35 faizə, mənfəət vergisinin dərəcəsi və
sosial sığorta ayırmaları 22 faiz səviyyəsinə endirilmiş, vergilərin ümumi sayı 9-dək azaldılmış, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, digər vergilərdən azad edilmişdir. Ölkədə mövcud olan
lisenziyalaşdırma sistemi köklü surətdə dəyişdirilmiş, lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növlərinin sayı xeyli dərəcədə
azaldılmış, lisenziyaların müddəti isə uzadılmışdır. Yeni lisenziyalaşdırma sisteminin tətbiqi azad rəqabətin
inkişafını, istehsal olunan məhsulun, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəlməsinə təkan vermişdir. Bununla
yanaşı, ölkədə ixrac rüsumları ləğv edilmiş, idxalda rüsumların 15 faizlik maksimal həddi müəyyənləşdirilmişdir.
Dövlət Proqramının icrası dövründə sahibkarlığa dövlət dəstəyinin mühüm istiqamətlərindən biri də
sahibkarların güzəştli kreditlərlə təmin edilməsi mexanizmi olmuşdur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi və bu
sahəyə dövlət qayğısının artırılması məqsədilə 2004-2008-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına ölkə üzrə 6991
sahibkarlıq subyektinə 323,4 milyon manat kredit verilmişdir.
Ötən müddət ərzində sahibkarların maliyyə mənbələrinə çıxışının sadələşdirilməsi məqsədilə ölkənin
müxtəlif bölgələrində 567 filial və 99 bank şöbəsi fəaliyyət göstərmişdir. Bank filiallarının 47 faizi, bank şöbələrinin
isə 57 faizi regionların payına düşür. Müntəzəm olaraq təşkil edilmiş biznes forumları yerli və müxtəlif ölkələrdən
olan iş adamlarını, eləcə də rəsmi dairələri bir araya gətirməklə, sahibkarlar arasında maarifləndirmə işinin təşkili və
onların məlumat əldə etmə imkanlarının genişləndirilməsinə, ölkə regionlarının mövcud təbii və əmək resurslarından
səmərəli istifadə edilməsi, habelə xarici investisiyaların cəlb edilməsi prosesinin dəstəklənməsinə müsbət təsir
göstərmişdir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafının daha da sürətləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ”Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi
tədbirləri haqqında” 25 oktyabr 2007-ci il tarixli 2458 nömrəli Sərəncamı qəbul edilmişdir. Sərəncama əsasən ölkədə
biznes mühitinin əlverişliliyinin daha da artırılması və biznesə başlama prosedurlarının sadələşdirilməsi üçün zəruri
tədbirlərin görülməsi məqsədilə “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.
Sahibkarlığın inkişafı və biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində ölkədə aparılan islahatlar
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir. 2008-ci ildə açıqlanan Dünya Bankı və Beynəlxalq
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Maliyyə Korporasiyası tərəfindən hazırlanan və biznes mühitinin əlverişliliyi üzrə qiymətləndirməni özündə əks
etdirən nüfuzlu “Doing Business” hesabatında Azərbaycan biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi sahəsində dünya üzrə
Ən İslahatçı Ölkə elan edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin zəruri ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi məqsədilə aqrar bölmədə
aparılan köklü islahatlar bu sahənin daha sürətlə inkişafına əlverişli zəmin yaratmışdır. Dövlət tərəfindən kənd
təsərrüfatı istehsalçılarına və emal müəssisələrinə geniş texniki və maliyyə dəstəyi aqrar bölmənin inkişafında
mühüm rol oynayır. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının
istifadə etdikləri yanacağın, motor yağının və mineral gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən
ödənilməsi kənd təsərrüfatı istehsalına güclü təkan vermişdir. 2003-cü illə müqayisədə 2008-ci ildə taxıl istehsalı
21,4 faiz, kartof - 40,1 faiz, tərəvəz - 17,4 faiz, bostan məhsulları - 14,3 faiz, meyvə və giləmeyvə - 24,6 faiz, üzüm
- 78,1 faiz artmışdır. Bu müddət ərzində diri çəkidə ət istehsalı 30,6 faiz, süd istehsalı 18,3 faiz, yumurta istehsalı
47,9 faiz, yun istehsalı isə 22,3 faiz artmış, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu isə 25,2 faiz artmışdır.
Ölkədə aparılan aqrar siyasətin tərkib hissəsi kimi lizinq münasibətlərinin inkişafı məqsədilə “Aqrolizinq”
ASC yaradılmış və ötən müddət ərzində Səhmdar Cəmiyyətinin nəzdində müxtəlif bölgələrdə fəaliyyət göstərən
Aqroservis filialları tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sifarişlər əsasında 20 növ aqrotexniki
xidmət göstərilmişdir. Fəaliyyətə başladığı 2005-ci ildən ötən dövr ərzində “Aqrolizinq” ASC tərəfindən 7299 ədəd
kənd təsərrüfatı texnikası, 27 dəst texnoloji avadanlıq, 236,9 min ton mineral gübrə, 7 adda 294,3 ton pestisid
gətirilmişdir.
Dövlət Proqramı çərçivəsində regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, əhalinin kommunal
xidmətlərlə, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchizatının yaxşılaşdırılması, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin
tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu
sahəyə irihəcmli dövlət investisiyaları yönəldilmişdir. Məhz ölkə iqtisadiyyatına geniş miqyaslı investisiya qoyuluşu
uzunmüddətli perspektivdə qeyri-neft sektorunda yüksək iqtisadi artım tempinin dayanıqlığını təmin edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında yanacaq-enerji kompleksinin müstəsna rolu vardır.
Regionun lider ölkəsi kimi, Azərbaycan artıq təkcə özünün deyil, bütövlükdə bölgənin Avropaya, eləcə də onun
enerji təhlükəsizliyi sisteminə qoşulmasına çalışır. Vaxtilə Rusiya və İrandan qaz idxal edən Azərbaycan
Respublikası son 5 ildə qaz ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Bu müddət ərzində ölkənin inkişafında mühüm rolu olan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin inşası, şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması kimi möhtəşəm layihələrin başa çatdırılması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşasına
başlanılması ölkənin regional əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, bölgələrdə yaşayan əhalinin infrastruktura və bazarlara
çıxış imkanlarını yaxşılaşdıraraq sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün əsaslı zəmin yaratmışdır.
Ölkənin regionlarında yeni elektrik stansiyalarının tikintisi əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını təmin
etməklə, energetika sisteminin dayanıqlığında mühüm rol oynayır. Ötən 5 il ərzində ölkədə 9 elektrik stansiyası
tikilmişdir ki, bunun 7-si regionlarda fəaliyyət göstərir. Astara, Şəki, Xaçmaz rayonlarında modul tipli elektrik
stansiyalarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3 elektrik stansiyasının, Sumqayıt şəhərində yeni istilik elektrik
stansiyasının tikintisi başa çatdırılmış və istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa, Şirvan şəhərində, Dəvəçi, Quba və
Füzuli rayonlarında yeni elektrik stansiyaları tikilməkdədir. Paytaxt əhalisinin elektrik enerjisinə olan tələbatını tam
təmin etmək məqsədilə Bakı şəhərində 110 MVt-lıq və Qaradağ rayonunda 300 MVt-lıq “Səngəçal” modul tipli
elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilmişdir. “Bakıelektrikşəbəkə” və “Sumqayıtelektrikşəbəkə” səhmdar
cəmiyyətlərinin müstəqil fəaliyyəti bərpa edilmişdir.
Təbii qazla təchizatın yaxşılaşdırılması sahəsində görülmüş işlərin nəticəsi olaraq 13 illik fasilədən sonra
Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın verilməsi bərpa olunmuş, Lerik, Yardımlı rayonları və Füzuli rayonunun
Horadiz şəhəri ilk dəfə, habelə Ağcabədi, Beyləqan rayonları, Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsi və s. rayonlar
təbii qazla təmin edilmişdir. Hazırda regionların, xüsusilə də kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması sahəsində işlər
davam etdirilir.
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2004-2008-ci illərdə regionlarda istilik sisteminin yenidən qurulması ilə əlaqədar 75 yeni qazanxana tikilmiş
və 72 qazanxana əsaslı təmir olunmuşdur. Mərkəzləşmiş qaydada istiliklə təmin edilməsi nəzərdə tutulan obyektlərin
istilik təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə ötən dövr ərzində Bakı şəhərində onlarla qazanxana tikilib istifadəyə
verilmiş, əhalinin qaz təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün Sabunçu, Binəqədi, Suraxanı, Səbail, Qaradağ, Nizami, Xətai,
Əzizbəyov rayonlarının qəsəbələrində yeni qaz xətləri çəkilmiş, mövcud qaz kəmərlərində əsaslı təmir və
yenidənqurma işləri aparılmışdır.
Ötən müddət ərzində su və kanalizasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə dövlət investisiya xərcləri
hesabına, eyni zamanda beynəlxalq maliyyə təşkilatlarını cəlb etməklə müvafiq layihələr, o cümlədən Oğuz-QəbələBakı su kəmərinin tikintisi, Gəncə, Şəki, Ağdaş və Göyçay şəhərlərinin, habelə ölkədəki kiçik şəhərlərin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı işlər davam etdirilmişdir.
Əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşası böyük əhəmiyyətə
malikdir. Su kəməri istifadəyə verildikdən sonra Oğuz və Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələri hesabına Bakı
şəhərinə saniyədə 5 kubmetr həcmində su nəql ediləcək və əhali yüksək keyfiyyətli su ilə təmin olunacaqdır.
Taxtakörpü su anbarının və su elektrik stansiyasının inşası Bakı, Sumqayıt şəhərlərinin, ümumən Abşeron
yarımadasının içməli su, suvarma suyu və texniki su ilə təminatını 2 dəfə yaxşılaşdıracaq, bu obyektlərin istifadəyə
verilməsi nəticəsində ildə 15 milyon manatlıq elektrik enerjisinə qənaət olunacaqdır.
Ölkənin dinamik sosial-iqtisadi inkişafı zəruri infrastrukturun, o cümlədən etibarlı nəqliyyat sisteminin
inkişaf etdirilməsini labüd etmişdir. Nəqliyyat sisteminin inkişaf etdirilməsində başlıca vəzifə əhalinin nəqliyyat
xidmətlərinə artan tələbini ödəməklə həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi və dayanıqlı iqtisadi artıma xidmət etmək
üçün əlverişli nəqliyyat siyasətinin həyata keçirilməsindən ibarətdir. Odur ki, 5 il ərzində regionlarda 1000 km-dən
çox magistral yol çəkilmiş və ya əsaslı təmir edilmiş, 600 km respublika əhəmiyyətli və 2700 km yerli əhəmiyyətli
yollarda təmir işləri aparılmış, 69 yeni körpü tikilmiş, 34 körpü təmir edilmişdir.
Son beş il ərzində Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran və Zaqatala şəhərlərində müasir standartlara uyğun yeni hava
limanları tikilərək istifadəyə verilmişdir.
Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi və sərnişindaşıma xidmətinin keyfiyyətinin daha da
yüksəldilməsi məqsədilə ölkəyə iri və orta tutumlu avtobuslar gətirilərək istismara buraxılmışdır. Eyni zamanda, Bakı
şəhərinin sərnişin nəqliyyatında hərəkətin tənzimlənməsinin və idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə
nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi sisteminin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu sistemin tətbiqi
ilə Bakı şəhəri üzrə sərnişin daşınmasında və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin hərəkətində yaranmış problemlərin
aradan qaldırılmasına və sərnişindaşıma marşrutlarının optimallaşdırılmasına nail olunacaqdır.
Ötən müddət ərzində Bakı şəhərində bir sıra yol qovşağı və piyada keçidi istifadəyə verilmiş, ümumi
uzunluğu 43,9 km olan Xırdalan dairəvi - Binəqədi-Balaxanı avtomobil yolu təmir olunmuşdur. Ölkənin 3 magistral
yolunu birləşdirən, uzunluğu 21,5 km olan “Bakı dairəvi yolu”nun, “Əzizbəyov” metro stansiyası dairəsindən Heydər
Əliyev Hava Limanına qədər (14 km) avtomobil yolunun və 6 zolaqlı Zığ-Binə, habelə Bilgəh-Pirşağı avtomobil
yolunun tikintisi ölkə paytaxtının nəqliyyat sisteminin yaxşılaşdırılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Paytaxt
sakinlərinin rahat və təhlükəsiz daşınmasında müstəsna rol oynayan metro nəqliyyatı sahəsində bir sıra işlər
aparılmış, o cümlədən “Nəsimi” stansiyası inşa olunmuş, “İçərişəhər” və “28 may” stansiyaları yenidən qurulmuşdur,
“Azadlıq prospekti” stansiyasının inşası isə artıq tamamlanmaq üzrədir.
Bakı şəhərində ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və çirkli suların dənizə axıdılmasının qarşısının alınması
məqsədilə Hövsan aerasiya stansiyasının genişləndirilməsi və 2 saylı Zığ nasos stansiyasının yenidən qurulması
layihəsi həyata keçirilməkdədir. Bibiheybət və Sabunçu rayonu ərazisində neftlə çirklənmiş 100 hektara yaxın sahə
rekultivasiya edilmiş, lay suları axıdılan açıq kanalların 1200 metrlik hissəsi qapalı dəmir-beton kanalla əvəz
edilmişdir. Buzovna qəsəbəsində gücü 10 min kubmetr/gün olan bioloji təmizləyici qurğular kompleksi istifadəyə
verilmişdir.
Son dövrdə əhaliyə göstərilən kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görülmüş,
Almaniya, Rusiya və Yaponiya istehsalı olan ixtisaslaşdırılmış maşınlar Bakıya gətirilmişdir. Yeni texnika və
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texnologiyanın tətbiqi ilə məişət tullantılarının mütəmadi olaraq yığılması və emal edilməsi təmin ediləcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bakı şəhərində məişət tullantıları ilə bağlı idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
haqqında” 2008-ci il 6 avqust tarixli Sərəncamı isə bu sahədə köklü islahatların aparılmasında böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Sərəncamda qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün “Təmiz Şəhər” ASC-nin yaradılması, Balaxanıda bərk
məişət tullantılarının yandırılması zavodunun inşası və Dünya Bankının “Bərk məişət tullantılarının kompleks
idarəçiliyi” layihələrinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Müasir dövrdə ölkədə əlverişli biznes mühitinin formalaşmasında və əhalinin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılmasında rabitə xidmətləri müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ötən müddət ərzində regionlarda rabitə
xidmətlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə müasir tipli avtomat telefon stansiyaları tikilmiş və yenidən
qurulmuş, yeni poçt binaları istifadəyə verilmişdir.
Dövlət Proqramı çərçivəsində sosial təminat sahəsində əlillərin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması və əlillər üçün bərpa mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu
müddət ərzində regionlarda əlillər və şəhid ailələri üçün 33 yaşayış binası, əlillər üçün 7 bərpa mərkəzi inşa
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasında təhsil ocaqlarının tikintisinə, onların maddi-texniki bazasının müasir tələblərə
uyğun qurulmasına xüsusi diqqət yetirilir. Dövlət Proqramının qəbulundan ötən beş il ərzində 1600 yeni təhsil
müəssisəsi və ayrı-ayrı təhsil müəssisələri üçün əlavə korpuslar tikilib istifadəyə verilmişdir. Regionlarda 636 yeni
məktəb tikilmiş, 192 məktəb əsaslı təmir olunmuş, ayrı-ayrı məktəblərdə 243 yeni sinif otağı tikilib istifadəyə
verilmişdir. Yalnız Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində ötən
müddətdə 238 məktəb binası tikilmiş, 39 təhsil müəssisəsi, o cümlədən 28 internat məktəbi əsaslı təmir olunmuş, 8
uşaq bağçası bərpa edilmiş, müasir avadanlıqlarla təmin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da
yaxşılaşdırılması həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindən olaraq daim dövlətin diqqət
mərkəzindədir. Son illər iqtisadiyyatın yüksək inkişafı səhiyyə sahəsinə də öz təsirini göstərmiş və bu sahədə aparılan
islahatlar nəticəsində əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində bir sıra mühüm işlər görülmüş, o cümlədən tibb
müəssisələrinin maddi-texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır. Ötən müddət ərzində ölkədə onlarla
xəstəxana, poliklinika və diaqnostika mərkəzi tikilərək əhalinin istifadəsinə verilmiş, səhiyyə müəssisələri müasir
tibbi ləvazimat və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Lənkəran, Qazax, Zaqatala, Bərdə, Qəbələ rayonlarında, Gəncə,
Naxçıvan və Şirvan şəhərlərində yeni müasir müalicə-diaqnostika mərkəzləri fəaliyyətə başlamış, Sumqayıtda “RealMed” diaqnostika sağlamlıq mərkəzi, Xaçmazda “N-KAY M Klinik” özəl klinikası, Sabirabadda “Muğan” klinikası,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda Mərkəzi xəstəxana, Babək rayonunda “Duzdağ” Fizioterapeya
mərkəzi və s. səhiyyə obyektləri tikilib istifadəyə verilmişdir.
Bakının Xocasən, Əhmədli və Bülbülə qəsəbələrində poliklinikalar, Buzovnada Vərəm Əleyhinə Dispanser
üçün 125 çarpayılıq yeni korpus inşa edilmişdir. 2008-ci ildən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
tabeliyində olan bütün müalicə-profilaktika müəssisələrində pullu xidmət ləğv edilmişdir ki, bu da insanların
sağlamlığının qorunması sahəsində çox mühüm və əhəmiyyətli addım olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının hərtərəfli inkişafı üçün idman potensialının güclənməsi də çox böyük
əhəmiyyət daşıyır. Çünki həyata keçirilən gənclər siyasətinin əsas istiqamətləri sırasında gənclərin sağlamlığının
qorunması və fiziki inkişafı aktual istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Ötən dövr ərzində ölkənin
regionlarında 18 müasir olimpiya kompleksi tikilib istifadəyə verilmişdir, 15 belə kompleksin tikintisi isə davam
etdirilir.
Ölkədə formalaşmış əlverişli iqtisadi mühit Dövlət Proqramının uğurla gerçəkləşdirilməsinə zəmin
yaratmışdır. Bundan sonrakı dövrdə də həyata keçiriləcək sosial-iqtisadi siyasət, yaradılmış iqtisadi potensial
iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə və keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qalxmasına, cəmiyyətdə orta
təbəqənin payının artmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına və yoxsulluq həddinin aşağı
düşməsinə səbəb olmaqla, davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
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2. Dövlət Proqramının məqsədi, vəzifələri və regional inkişafın prioritet istiqamətləri
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın
əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı
regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına nail olmaqdır.
Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi
nəzərdə tutulur:
• ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafının
təmin edilməsi;
• infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
• sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi və
sahibkarlığın inkişafının daha da sürətləndirilməsi;
• iqtisadiyyatın inkişafına investisiyaların cəlb olunması işinin davam etdirilməsi;
• ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılması;
• müasir tipli infrastruktur obyektlərinin yaradılması, mövcud obyektlərin beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması;
• əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılması;
• əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi;
• yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması.
Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olunması, eləcə də qeyd edilən vəzifələrin yerinə
yetirilməsi üçün ölkədə makroiqtisadi sabitliyin davam etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uğurla həyata
keçirilən neft strategiyası Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiyasına, neft və qaz gəlirlərinin səmərəli
istifadəsi nəticəsində makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanmasına səbəb olmuş və bu sahədə tədbirlərin davamlı
olaraq həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.
Makroiqtisadi sabitliyi nəzərə alaraq qarşıdakı illərdə bütövlükdə iqtisadiyyatın, o cümlədən regionlarda
ayrı-ayrı sahələrin inkişafının başlıca şərtlərindən biri olan orta illik inflyasiya tempinin və milli valyutanın
məzənnəsinin məqbul səviyyədə saxlanılması, vergi dərəcələrinin optimal həddə müəyyənləşdirilməsi, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına tətbiq edilən güzəştlərin müddətinin artırılması, yeni iş yerlərinin
yaradılmasının stimullaşdırılması, gömrük dərəcələrinin optimal səviyyədə saxlanılması, xarici borcların səmərəli
idarə olunması siyasəti davam etdiriləcəkdir. Valyuta gəlirlərinin artırılması, inflyasiya risklərinin azaldılması,
monetar və büdcə-vergi siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi, dövlət xərclərinin artımının nəzarətdə
saxlanılması və digər tədbirlər hesabına makroiqtisadi vəziyyətə, habelə qeyri-neft sektorunun inkişafına mənfi
təsirlərin qarşısının alınması növbəti illərdə də iqtisadi siyasətin başlıca məsələləri hesab olunur.
Ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi məqsədilə gələcəkdə
Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, iqtisadi birliklərlə əməkdaşlığının genişləndirilməsi üçün
qanunvericiliyin, standartların beynəlxalq tələblərə, o cümlədən Ümumdünya Ticarət Təşkilatının (ÜTT) tələblərinə
uyğunlaşdırılması prosesi sürətləndiriləcəkdir. Xarici iqtisadi siyasət istehsal olunmuş məhsulların ixracı üçün
əlverişli şərait yaradılmasına, eyni zamanda, daxili bazarın haqsız rəqabətdən qorunmasına yönələcəkdir.
Büdcə-vergi siyasətində əsas məqsədlərdən biri qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafına, ölkənin
makroiqtisadi vəziyyətinin sabit saxlanılmasına, iqtisadiyyatın səmərəli tənzimlənməsi və onun dinamik inkişafının
stimullaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan qarşıdakı illərdə ölkədə istehsalın genişləndirilməsinə,
rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatın, infrastrukturun, əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasına və iqtisadiyyata cəlb
olunacaq sərmayələrdə ölkənin daxili resurslarının payının artırılmasına nail olunması zəruridir. Eyni zamanda, kənd
təsərrüfatına dövlət qayğısının və bu sahəyə birbaşa subsidiyaların artırılması, emal müəssisələrinin yaradılmasına
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investisiyaların cəlb edilməsi, qeyri-neft, qeyri-xammal sənaye sahələrinin, turizmin inkişafının təmin edilməsi 20092013-cü illərdə qarşıda duran prioritet istiqamətlər hesab olunur.
Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qarşıdakı illərdə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur:
• vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması;
• sahibkarlığın təşviqinə yönəlmiş vergi-gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi;
• kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına tətbiq edilən vergi güzəştlərinin müddətinin uzadılması;
• sahibkarlara göstərilən vergi xidmətinin yaxşılaşdırılması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün
kompyuter terminallarının və özəl vergi məsləhəti xidmətinin yaradılması.
Qarşıdakı illərdə pul-kredit siyasətində manatın rəqabət qabiliyyətliliyinin əlverişli səviyyədə saxlanmasını
təmin edən məzənnə siyasətinin həyata keçirilməsinə və pul təklifi kanallarının optimallaşdırılmasına xüsusi diqqət
yetiriləcəkdir. Pul-kredit siyasəti makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsinə, o cümlədən qeyri-neft sektorunda,
regionlarda məşğulluğun və istehsalın stimullaşdırılmasına, bu əsasda onun sürətli və intensiv inkişafına, real
sektorda investisiya fəallığının yüksəlməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, yoxsulluğun səviyyəsinin
azaldılmasına və əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı olaraq yüksəldilməsinə yönələcəkdir.
Azərbaycan Respublikasında pul-kredit sahəsində, o cümlədən regionlarda maliyyə xidmətlərinin inkişaf
etdirilməsi üçün həyata keçirilən vahid dövlət siyasətinin başlıca məqsədləri aşağıdakılardan ibarət olacaqdır:
- ölkənin valyuta ehtiyatlarının artırılması;
- monetar siyasət və monetar tənzimləmə alət və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyinin
yüksəldilməsi;
- manatın sabitliyinin və tam daxili dönərliliyinin təmin edilməsi;
- bank sistemində maliyyə sabitliyinin qorunması, bankların regional filial şəbəkəsinin genişləndirilməsi;
- nağdsız ödəniş vasitələrinin (POS-terminallar, bankomatlar, info-köşklər) quraşdırılmasının
sürətləndirilməsi üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin görülməsi;
- sığorta və lizinq xidmətlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi;
- kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması və inkişafı məqsədilə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan yeni
iqtisadi metodların tətbiqi.
Ölkənin uzunmüddətli iqtisadi və sosial inkişafını təmin etmək üçün investisiya siyasəti mühüm alətlərdən
biridir. Bu sahədə əsas vəzifə iqtisadiyyatın bütün sahələrinə investisiya qoyuluşu imkanlarının genişləndirilməsi və
daha əlverişli investisiya mühitinin təmin edilməsi məqsədilə bütün investorlar üçün azad rəqabət mühitinin
yaradılmasından və sahədə mövcud normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsindən ibarət olacaqdır.
Qarşıdakı illərdə özəlləşdirməyə açılmış müəssisələrdə şəffaf və səmərəli özəlləşdirmə prosesinin həyata
keçirilməsi davam etdiriləcəkdir. Qeyri-neft sektorunda müəssisələrin investisiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi
istiqamətində məqsədyönlü işlər həyata keçiriləcək, müasir istehsal avadanlıqlarının idxalı təşviq ediləcəkdir.
Dövlət investisiya siyasəti regionlarda yeni iş yerlərinin yaradılmasına, infrastruktur obyektlərinin etibarlı
istismarının təmin edilməsinə, insan kapitalının inkişafı və vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi kimi
prioritetlərin həyata keçirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Məşğulluq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biri yeni iş yerlərinin yaradılmasını məhdudlaşdıran
amillərin aradan qaldırılması və məşğulluq səviyyəsinin artırılmasını stimullaşdıran şəraitin yaradılmasıdır. Bu
baxımdan sahibkarlığın, əsasən, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına yönəlmiş tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Qarşıdakı illərdə məşğulluq siyasətində əsas məqsəd əmək ehtiyatlarından daha dolğun istifadə etməklə əhalinin
səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsindən ibarət olacaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələrin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
•sahibkarlığın, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün daha münbit şəraitin yaradılması;
•məşğulluğun səmərəli inkişafını təmin edən investisiya fəallığının dəstəklənməsi;
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•işaxtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, qeyri-formal əmək münasibətlərinin
leqallaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi;
•əmək bazarında tələb və təklif arasında dinamik uyğunluğun gücləndirilməsinə yönəldilmiş infrastrukturun
təkmilləşdirməsi;
•kadr hazırlığı sisteminin, o cümlədən peşə hazırlığı və ixtisasartırma şəbəkələrinin fəaliyyətinin dinamik
inkişaf edən əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması.
Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, daxili əmək bazarında iştirak edən əcnəbilərin sayı artmaqdadır.
Azərbaycan Respublikasının əlverişli geosiyasi mövqeyi, ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar, sahibkarlığın inkişafı,
beynəlxalq kommunikasiya layihələrinin həyata keçirilməsi və s. əmək miqrasiyası axınlarının artmasına səbəb
olmuşdur. Qarşıdakı illərdə miqrasiya siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılar olacaqdır:
- miqrasiya proseslərindən ölkənin inkişafı üçün səmərəli istifadə olunması;
- miqrasiya proqramlarının və tədbirlərinin həyata keçirilməsində dövlətin və cəmiyyətin mənafelərinin
nəzərə alınması;
- miqrantların mövcud sosial-iqtisadi vəziyyətə adaptasiyasını sürətləndirən şəraitin yaradılması;
- miqrantların hüquqlarının müdafiəsi;
- qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması.
Sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından həyata keçirilən dövlət siyasətinin
aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil edəcəkdir. Bu siyasət iqtisadiyyatın bütün sahələrində, xüsusilə prioritet inkişaf
sahələrində işgüzar fəaliyyət üçün normativ-hüquqi, təşkilati və maliyyə təminatı səviyyəsinin yüksəldilməsinə
yönəldiləcəkdir. Davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından sahibkarlıq sahəsində aşağıdakı tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
• kiçik və orta sahibkarlığın (KOS) dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, ixrac
potensialının artırılmasında və cəmiyyətin sosial problemlərinin həllində KOS-un rolunun gücləndirilməsi;
• sahibkarlıq fəaliyyətinin sahə, regional və texnoloji baxımdan strukturunun optimallaşdırılması;
• kiçik, orta və iri müəssisələr arasında qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığın, o cümlədən istehsal-kooperasiya
əlaqələrinin genişləndirilməsi;
• sahibkarlığın dəstəklənməsinin müasir təşkilati modellərinin yaradılması, o cümlədən sahibkarlar üçün
məsləhət xidməti, informasiya təminatı, marketinq xidməti və sair strukturların yaradılmasının davam etdirilməsi;
• ticarət yarmarkalarının yaradılması;
• yerli iqtisadiyyatın yönümünü nəzərə almaqla rayonlarda işsizlər üçün kadrların peşə hazırlığının
təkmilləşdirilməsi mərkəzlərinin yaradılması;
• sahibkarlıq fəaliyyətinə müdaxilələrin qarşısının alınması.
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəlmiş tədbirlərin kompleks şəkildə həyata keçirilməsi
ixracyönümlü məhsulların istehsalını sürətləndirən müvafiq iqtisadi mexanizmlərin tətbiqi əsasında mümkün
olacaqdır. Ölkənin ixrac potensialının inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan malları və xidmətlərinin xarici bazarlara
çıxarılması, bunun üçün əlverişli şəraitin yaradılması, ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına səmərəli
inteqrasiyasını təmin etmək üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi qarşıdakı illərdə prioritet istiqamətlərdən olacaqdır.
Ölkənin ixrac potensialının səmərəli reallaşması, daxili bazarda sağlam rəqabət mühitinin formalaşması,
istehlakçıların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsi, standartlaşdırma və metrologiya sahələrinin beynəlxalq
tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
• özəl sektorda ixracın stimullaşdırılması və ixrac mallarının çeşidinin artırılması;
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• milli istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, maraqlarının müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətlərində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• ticarət, iaşə və məişət sahələrində xidmət səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi və ÜTT prinsipləri
çərçivəsində daxili bazarın qorunması tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
• haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və rəqabətin inkişafı ilə bağlı tədbirlərin həyata
keçirilməsinə sahibkarların və istehlakçıların cəlb olunması;
• istehlak mallarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarətin gücləndirilməsi.
Sənaye sahəsində əsas məqsədlərdən biri regionlardakı mövcud sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası
və yenidənqurulmasından, yeni müəssisələrin yaradılmasından ibarət olacaqdır. Burada kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı müəssisələrinin bərpasına və ixrac potensialının artırılmasına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir.
Sənaye sektorunda əsas məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
• sənayenin qeyri-neft sektorunun inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;
• rəqabətədavamlı sənaye məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi və ixracyönümlü istehsal sahələrinin
yaradılmasının təşviqi;
• dövlət mülkiyyətində olan və ya səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan sənaye müəssisələrinin
sağlamlaşdırılması və özəlləşdirilməsi;
• özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi;
• istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması;
• ixtisaslı kadrların hazırlanması.
Ötən dövr ərzində institusional baxımdan torpaq və aqrar islahatlarının uğurla başa çatması - kənd təsərrüfatı
istehsalçıları üçün yeni imkanların yaranması qarşıdakı illərdə də sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və
özünüinkişaf qabiliyyətinə malik olan bütöv iqtisadi sistemin - müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması prosesi
ilə səciyyəvi olacaqdır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının müxtəlif təsərrüfat formaları üzrə, o cümlədən
kollektiv təsərrüfat forması üzrə inkişafı regionlarda birgə əmək kooperasiyasının genişlənməsinə və daha məhsuldar
olan ictimai qüvvənin əmələ gəlməsinə səbəb olacaqdır. Növbəti illərdə Azərbaycanın kənd təsərrüfatında ənənəvi
sahələr olan taxılçılığın, üzümçülüyün, meyvəçiliyin, pambıqçılığın, tütünçülüyün, çayçılığın, ipəkçiliyin və digər
sahələrin inkişafı prioritet vəzifə olaraq qalacaqdır. Aqrar sektorda islahatlar davam etdiriləcək, dağ rayonlarının
inkişafına xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. Aqrar bölmənin inkişafı istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
• aqrar bölmənin normativ hüquqi bazasının, elmi-metodik təminatının və kadr hazırlığı sisteminin
təkmilləşdirilməsi;
• aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı, rəqabətqabiliyyətli məhsul
istehsalının artırılmasının stimullaşdırılması;
• aqrar bölməyə maliyyə dəstəyinin artırılması;
• aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi;
• aqrar sektora xidmət edəcək və bazar prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturlara dəstək
verilməsi;
• kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılması;
• torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsi.
Azərbaycan Respublikasında turizmin inkişafı, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi
qarşıdakı illərdə prioritet istiqamətlərdəndir. Turizmi iqtisadiyyatın yüksək gəlirli sahəsinə çevirmək, sosial və
ekoloji tələblərə cavab verəcək səmərəli və rəqabətqabiliyyətli müasir turizm kompleksləri yaratmaq və bu sahədə
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yeni iş yerlərinin açılmasını təmin etmək qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində qarşıda duran mühüm
vəzifələrdəndir. Turizm sahəsinin inkişaf istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir:
•
rəqabətqabiliyyətli turizm infrastrukturunun və turizm sənayesinin yaradılması;
•
mövcud turizm obyektlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması;
•
turizm xidməti üzrə mütərəqqi üsulların və standartların hazırlanması və tətbiqi;
•
ölkə turizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunun müəyyən edilməsi, ölkə ərazisində turizm
zonalarının və turist marşrutlarının müəyyən olunması;
•
turizm sahəsində zəngin təcrübəsi olan ölkələrlə kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın
genişləndirilməsi.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında karbohidrogen ehtiyatlarından
səmərəli istifadə müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması ilə beynəlxalq neft şirkətlərinin
enerji sektoruna uzunmüddətli investisiya qoyuluşunun təmin olunması Azərbaycanı dünyanın enerji sahəsində
aparıcı dövlətə çevirmişdir. Ölkənin yanacaq-enerji kompleksinin qarşısında duran əsas vəzifə iqtisadiyyatın və
əhalinin enerji resurslarına olan tələbatının daha dolğun ödənilməsini təmin etməkdən ibarətdir. 2009-2013-cü illərdə
bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olacaqdır:
• neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı infrastrukturunun yenidən qurulması və modernləşdirilməsi;
• yeni yataqların və perspektiv strukturların geoloji kəşfiyyat işlərinin sürətləndirilməsi və onların istismara
hazırlanması;
• ölkənin qazla təmin edilməyən məntəqələrinin qazla təchiz edilməsi;
• regionların inkişafı və bununla əlaqədar elektrik enerjisinə tələbatın artım sürətini nəzərə alaraq yeni
güclərin yaradılması, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi nəticəsində
ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təminatının yüksəldilməsi;
• energetika sektorunda sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi;
• müasir tipli elektrik stansiyalarının inşasının, yenidənqurulmasının və inkişafı layihələrinin həyata
keçirilməsinin davam etdirilməsi;
• elektrik ötürücü xətlərin və yarımstansiyaların yeniləşməsi və tamamilə yeniləri ilə əvəz olunması.
Son illər ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu üçün yaranmış əlverişli mühit nəticəsində yeni tikilən
yaşayış və məişət obyektlərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu da, şəhərsalma qanunvericiliyinə əsasən,
müvafiq kommunal infrastrukturun yenidən qurulmasını və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun xidmətlərin
təşkilini zəruri edir. Bu sahədə həyata keçirilməsi planlaşdırılan məqsədyönlü islahatlar nəticəsində ölkədə mənzilkommunal təsərrüfatı sahələrində istehlakçılara göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin dünya standartlarına
uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur:
• qəza vəziyyətində olan bina və tikililərin bərpa-gücləndirilmə işlərinin aparılması;
• kommunal xidmətlər sahəsində restrukturizasiya tədbirlərinin sürətləndirilməsi;
• mövcud istilik sistemlərinin bərpası, modernləşdirilməsi və yenidənqurulması;
• məişət tullantılarının toplanması, daşınması, zərərsizləşdirilməsi və emalı üzrə yeni müəssisələrin
yaradılması, bu sahəyə özəl sektorun cəlb olunması;
• su sektorunda restrukturizasiya tədbirlərinin davam etdirilməsi və dünya standartlarına uyğun etibarlı su
təchizatının təmin olunması;
• ölkənin şəhərlərində, rayon mərkəzlərində, xüsusilə kənd yerlərində su və kanalizasiya sistemlərinin
bərpası və yeni xətlərin, qurğuların tikilməsinə özəl sektorun və bələdiyyələrin cəlb olunması.
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Azərbaycan Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası və xarici ticarətin genişləndirilməsi
nəqliyyat infrastrukturunun yenidənqurulmasını, tranzit ölkə kimi mövcud imkanlardan səmərəli istifadə edilməsini,
ölkə yükdaşıyıcılarının rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasını və nəqliyyat xidmətləri ixracının inkişafını tələb edir.
Qarşıdakı illərdə ölkədə nəqliyyat sisteminin səmərəli inkişafının təşkil edilməsi, yeni müasir yolların və yol
qurğularının, körpülərin, yeraltı və yerüstü keçid və dayanacaqların tikilməsi, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətini
tənzimləyən normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi və bu istiqamətdə digər zəruri tədbirlərin işlənib
hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. 2009-2013-cü illərdə bu sahənin kompleks inkişafına nail olunması və nəqliyyat
xidmətlərinin inkişafının daha da yaxşılaşdırılması üçün aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur:
• ölkənin yol-kommunikasiya kompleksinə daxil olan müxtəlif nəqliyyat növlərinin ahəngdar inkişafı;
• ölkə ərazisində beynəlxalq və tranzit dəhliz və yolların, eləcə də ölkənin regionlararası, şəhər və
rayondaxili yol-nəqliyyat infrastrukturunun tarazlı inkişafı;
• ölkə ərazisindən keçən nəqliyyat-kommunikasiya trafikinin və əsas nəqliyyat vasitələrinin dünya
standartlarına uyğun modernləşdirilməsi əsasında milli nəqliyyat-yol sisteminin dünya kommunikasiya məkanına
sürətli inteqrasiyası;
• yolların, kommunikasiya xətlərinin və digər infrastruktur obyektlərinin inşasının, yenidənqurulmasının
və inkişafı layihələrinin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi;
• təsərrüfatlararası mal mübadiləsini gerçəkləşdirən yükdaşıma nəqliyyatının və əhalinin əsas sosial
tələbatlarından birini təmin edən sərnişin nəqliyyatının tarazlı inkişafı.
Azərbaycan Respublikasında son illər rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi yüksək sürətlə inkişaf
edir. XXI əsrdə ölkədə informasiya cəmiyyətinə keçid, elektron hökumətin formalaşdırılması və intellektual
potensialın inkişafı sosial-iqtisadi inkişafın yüksəldilməsi üçün zəruri məsələlərdən birinə çevrilmişdir. Eyni
zamanda, ölkə üzrə rabitə və informasiya texnologiyalarını inkişaf etdirməklə ölkənin hərtərəfli tərəqqisinə nail
olmaq, xüsusilə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT-nin) inkişafı üzrə Milli Strategiyanı həyata
keçirmək, müəyyən edilmiş məqsədlərə və fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq layihələri planlaşdıraraq icrasını
təmin etmək qarşıdakı illərdə prioritet inkişaf istiqamətləridir. Mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə onun
inkişaf etdirilməsi, rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsinin təşkilati, hüquqi, texniki, kadr baxımından
modernləşdirilməsi, İKT sənayesinin formalaşdırılması, bu sahəyə yeni investisiyaların cəlb edilməsi və
sahibkarlığın genişləndirilməsi nəticəsində ölkədə informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin edilməsinə yönəlmiş
müxtəlif tədbirlər nəzərdə tutulur.
Bu sahədə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə müvafiq tədbirlər həyata
keçiriləcəkdir:
• inkişaf etmiş informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun yaradılması, vahid milli elektron
informasiya məkanının formalaşdırılması;
• səmərəli, şəffaf və nəzarət oluna bilən dövlət idarəetməsi və yerli özünü idarəetmənin reallaşması üçün
elektron hökumətin yaradılması;
• təhsildə dünya informasiya resurslarından səmərəli istifadənin təşkili, interaktiv tədris imkanlarından
daha geniş istifadə olunmasının sürətlənməsi;
• regionlarda universal rabitə (telekommunikasiya, İT və poçt) xidmətinin təmin edilməsi;
• bütün bölgələrdə internet şəbəkəsindən istifadə imkanlarının genişlənməsi.
Ölkədə ətraf mühitə mənfi təsir edən amillərin qarşısının alınması və ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması
üçün bir sıra vacib tədbirlər görülməli, o cümlədən Xəzər dənizinin sahilboyu zolağında, Abşeron yarımadasında və
ölkənin digər regionlarında su hövzələrinin, havanın, torpağın təbii keyfiyyətinin bərpa olunması üçün tullantı suları
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təmizlənməli, çirklənmiş torpaqlar rekultivasiya edilməli, geniş sahələrdə meşələr və yaşıllıqlar salınmalı,
abadlaşdırma işləri aparılmalı və digər zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir. Ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı
ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə problemlərinin həlli sahəsində qarşıdakı illərdə
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir:
• Kür, Araz və digər çaylarda hidroloji monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi;
• yaşıllaşdırma işlərinin genişləndirilməsi, şəhər və qəsəbələrin küçə və prospektlərinin abadlaşdırılması;
• regionlarda meşəbərpa və meşəsalma tədbirlərinin davam etdirilməsi;
• rekreasiya əhəmiyyətli meşələrin müəyyən edilməsi və ekoturizmin inkişafı üçün xidmət
infrastrukturunun təşkili;
• su ehtiyatlarının tullantı suları ilə çirkləndirilməsinin, o cümlədən transsərhəd çirklənməsinin qarşısının
alınması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi;
• sənaye müəssisələri və nəqliyyat vasitələri tərəfindən atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısının
alınması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
• torpaqların eroziyasına və şoranlaşmasına qarşı tədbirlərin görülməsi;
• ekoloji təbliğat və maarifləndirmə tədbirlərinin gücləndirilməsi, tədris müəssisələrində ekoloji təhsilə
daha geniş yer ayrılması.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi, növbəti beş ildə də ölkədə sosial siyasətin başlıca məqsədi əhalinin, o cümlədən
regionlarda yaşayan vətəndaşların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasını təmin etməkdən ibarət olacaqdır.
Əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində aparılan tədbirlərin əsas istiqamətlərindən biri aztəminatlı əhali qrupları üzrə
sosial müavinətlərin artırılması, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərin sosial vəziyyətinin, həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması və ümumilikdə ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasından ibarət olacaqdır. Vətəndaşların
sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması məqsədilə pensiya təminatı sistemini
təkmilləşdirmək və onun səmərəliliyini artırmaq sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Sosial təminat sahəsində dövlət siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri sosial müavinətlərin
ünvanlılığının təmin edilməsindən, əlillərə, müharibə veteranlarına, gənc ailələrə, əhalinin ən az təminatlı hissəsinə
xüsusi diqqətin yetirilməsindən ibarət olacaqdır. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
• aztəminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardımın göstərilməsi üçün müvafiq tədbirlərin davam etdirilməsi;
• əhalinin, xüsusilə gənc ailələrin mənzilə olan ehtiyaclarının daha dolğun ödənilməsi məqsədilə ipoteka
kreditləşmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi;
• Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması;
• ana və uşaqların sosial müdafiəsinin və mühafizəsinin gücləndirilməsi;
• uşaq və ailə mərkəzlərinin, o cümlədən xüsusi istirahət müəssisələrinin və uşaqlar üçün ixtisaslaşmış
xidmət müəssisələrinin yaradılması;
• əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması (qida məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yoluxucu və
cinsi yolla keçən xəstəliklərin qarşısının alınması və sair);
• əhalinin reproduktiv sağlamlığının yaxşılaşdırılması və ailə planlaşdırılması xidmətinin inkişafı.
Qarşıdakı illərdə təhsil sahəsində həyata keçiriləcək işlər onun strukturunun və məzmununun yeniləşməsinə
istiqamətlənəcəkdir. Ölkədə bütün əhali təbəqələri üçün müasir tələblər səviyyəsində qurulmuş təhsil xidmətlərinin
göstərilməsini təmin edə biləcək maddi-texniki və tədris-metodiki şəraitin yaradılması və bu zəmində təhsil
sisteminin yüksək sosial-iqtisadi səmərəliliyinə nail olunması dövlətin sosial siyasətində əsas yer tutur. Eyni
zamanda, ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaşdırılması və davamlı inkişafın təmin edilməsi
baxımından müasir tələblərə cavab verən kadrlara ehtiyacın ödənilməsi, gənclərin ümumbəşəri dəyərlər əsasında
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layiqli ali təhsil almaları üçün lazımi şəraitin yaradılması, dünyanın aparıcı ölkələrində təhsil almaq imkanlarının
genişləndirilməsi prosesinin mütəşəkkilliyi və səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək prioritet olacaqdır. Bu
məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıdakı illərdə aşağıdakı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir:
• təhsilin məzmununun müasirləşdirilməsi, onun keyfiyyətinin artırılması;
• yeni məktəblərin inşası, məktəblərin texniki və kadr təminatının yaxşılaşdırılması;
• təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya üzrə maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi,
kompyuter avadanlığı və digər zəruri rəqəmsal avadanlıqla təminatının yaxşılaşdırılması;
• şagirdlərin pulsuz dərsliklərlə təmin edilməsi və məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi;
• əhalinin bütün təbəqələri üçün təhsil almaq imkanlarının bərabərləşdirilməsi;
• xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlamlıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin yaxşılaşdırılması;
• məktəbəqədər təhsil sahəsində islahatların sürətləndirilməsi, belə təhsil müəssisələri şəbəkəsinin
optimallaşdırılması, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və ehtiyac duyulan şəhər, kənd və qəsəbələrdə
müasir səviyyədə yeni məktəbəqədər müəssisələrin yaradılması;
• peşə və ali təhsil sistemində islahatların gücləndirilməsi, o cümlədən kadr hazırlığının əmək bazarına
uyğunlaşdırılması.
Elm sahəsində ən mühüm vəzifələrdən biri aparılan tədqiqatların praktiki əhəmiyyətinin artırılması, elmi
tədqiqat və layihə institutları ilə təsərrüfat subyektləri arasında əlaqələrin daha sıx qurulmasının təmin edilməsindən
ibarətdir. Qarşıdakı illərdə elm sahəsində aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur:
•
elmi-texniki potensialın qorunması və inkişaf etdirilməsi;
•
ölkənin elmi kadr potensialının artırılması və onun sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi;
•
dövlətin informasiya ehtiyatlarının artırılması və innovasiya proseslərinin sürətləndirilməsi;
•
elmi müəssisələrdə və ali məktəblərdə aparılan elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və
istiqamətləndirilməsi üzrə işin daha da gücləndirilməsi;
•
əhalinin sağlamlığının qorunmasında və ekoloji
təhlükəsizliyin təmin edilməsində elmi
potensialdan səmərəli istifadə edilməsi;
•
xarici ölkələrdə təhsil almaq və təcrübə keçmək yolu ilə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması.
2009-2013-cü illərdə səhiyyə sahəsində həyata keçiriləcək tədbirlər əhalinin sağlamlığının qorunmasına,
tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə, Azərbaycan Respublikasında müasir standartlara cavab
verən səhiyyənin qurulmasına təminat verməlidir. Səhiyyə sahəsində dövlət siyasətinin başlıca məqsədi əhalinin
sağlamlığının yaxşılaşdırılmasından, orta ömür müddətinin uzadılmasından, əhalinin bütün təbəqələrinin keyfiyyətli
tibbi xidmətlə təmin edilməsindən ibarətdir. Qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün səhiyyə sahəsində dövlət
siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:
• dövlətin maliyyə imkanları çərçivəsində pulsuz səhiyyə xidmətlərinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin
artırılması;
• əhalinin sosial cəhətdən aztəminatlı təbəqələrinə tibbi yardımın göstərilməsi ilə bağlı tədbirlər sisteminin
hazırlanması və həyata keçirilməsi;
• analar və uşaqlar arasında qidalanmanın və mikro-nutrientlərlə təminatın yaxşılaşdırılması;
• tibbi-profilaktika tədbirlərinin əhatəliliyinin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
• səhiyyə sektorunun tələblərinə uyğun olaraq tibbi kadr hazırlığının planlaşdırılması və ailə həkimlərinin
hazırlanması;
• səhiyyə müəssisələrinin dərman və avadanlıq təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə tibb sənayesi
müəssisələrinin yaradılmasının və fəaliyyətinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi;
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• rayonlarda yeni səhiyyə müəssisələrinin inşası;
• bütün ölkə üzrə səhiyyə sahəsində coğrafi məlumat sisteminin yaradılması.
Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlam həyat tərzinin təmin olunması məqsədilə hər bir vətəndaşın
bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olması üçün aparılan işlər davam etdiriləcəkdir. Əhalinin, xüsusən böyüməkdə
olan gənc nəslin hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi məqsədilə bədən tərbiyəsi və idman sahəsində dövlət siyasəti
əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması, insanlarda yüksək mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyə olunması, vətənin
müdafiəsinə hazırlığın təmin edilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsindən ibarət olacaqdır. Bu məqsədlə gələcək
illərdə aşağıdakı işlər diqqət mərkəzində olacaqdır:
• ölkənin şəhər və rayonlarında bədən tərbiyəsi və idmanın maddi-texniki bazasının inkişaf etdirilməsi,
möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasının davam etdirilməsi;
• bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının elmi əsaslar üzərində qurulması;
• bədən tərbiyəsi və idmanla məşğul olanlara tibbi nəzarətin və xidmətin təmin edilməsi.
Mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin strateji məqsədləri ölkənin mədəni potensialının, sərvətlərinin və
ənənələrinin qorunub saxlanmasından və inkişaf etdirilməsindən, yaradıcılıq və təhsil sisteminin
təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bu məqsədlə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
• regionlararası mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, milli mədəniyyətin ümumdünya mədəni
proseslərinə inteqrasiyası;
• Azərbaycan Respublikasının mədəni irsinin qorunmasının təmin edilməsi, o cümlədən daşınar
mədəniyyət sərvətlərinin, muzey fondlarının sayının artırılması;
• ölkənin tarixi-mədəni irsinin və mədəni potensialının qorunması və bu məqsədlə muzey işi sahəsində
sistemli islahatların aparılması;
• kitabxana fondlarında müasir komplektləşdirmə mexanizminin yaradılması, kitabxanaların informasiya
təminatı və ölkə üzrə kitabxana-informasiya kompyuter şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı;
• mədəniyyət obyektləri və digər sahə təşkilatları arasında əməkdaşlıq və kooperasiya sisteminin
yaradılması.
Son illər həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin reallaşdırılmasında və əhalinin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsində bələdiyyələrin fəal iştirakı
müşahidə olunmuş, yerli təbii və əmək resurslarından səmərəli istifadə olunmasında onların iştirakını zəruri etmişdir.
Qarşıdakı illərdə də əhalinin sosial problemlərinin həllində və bölgələrin inkişafında mühüm işlərin həyata
keçirilməsində, o cümlədən yeni iqtisadi münasibətlərin formalaşması, sahibkarlığın inkişafı, təsərrüfatlararası
keyfiyyətli və qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasında yerli özünüidarəetmə orqanları fəal iştirak edəcəkdir.
Dövlət Proqramında qeyd olunan istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan
Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında vacib mərhələ olmaqla ölkənin iqtisadi inkişafında və “2008-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” çərçivəsində
nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olunmasında, eləcə də ölkə əhalisinin rifahının yaxşılaşdırılmasında mühüm rol
oynayacaqdır.
3. Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin
maliyyələşdirmə mənbələri
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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət
Proqramı” çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlərin aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə
tutulur:
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi;
• büdcədənkənar dövlət fondları;
• mülkiyyət formasından asılı olmayaraq idarə, müəssisə və təşkilatların vəsaitləri;
• Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun və “Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti”
ASC-nin vəsaitləri;
• yerli və xarici sahibkarların vəsaitləri;
• beynəlxalq təşkilatların və xarici dövlətlərin maliyyə vəsaitləri;
• qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr
.
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3. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” üzrə
TƏDBİRLƏR PLANI

Sıra
№-si

Tədbirin adı

İcra müddəti

Əsas icraçılar

4.1. Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

Vergi və pul-kredit siyasəti
Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması istiqamətində
tədbirlərin davam etdirilməsi
Vergi siyasətinin və vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması

2009-2013
2009-2013

Sahibkarların kredit resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi
məqsədilə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi
Bank, sığorta, lizinq xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi

2009-2013

Bankların regional filial şəbəkəsinin genişləndirilməsi
Poçt şəbəkəsi platformasında poçt əmanətləri və poçt hesablaşmaları
sisteminin yaradılması, bununla əlaqədar olaraq müvafiq hüquqitəşkilati və tənzimləmə prosedurlarının müəyyən olunması

2009-2013
2009-2013

2009-2013

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
Sahibkarlara göstərilən vergi xidmətlərinin yaxşılaşdırılması və əhatə
2009-2013
dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə kompyuter terminallarının
yaradılması
Təbii fəlakət nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına
2009-2013
dəymiş ziyanın aradan qaldırılması məqsədilə aqrar sahədə sığorta
mexanizminin təkmilləşdirilməsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Vergilər
Nazirliyi
Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət
Gömrük Komitəsi
Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
Milli Bank, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
Milli Bank
Milli Bank, Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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4.1.9.

4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.
4.1.15.

4.1.16.
4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.
4.1.20.
4.1.21.

Dövlət Proqramı
2009-2013

Özəlləşdirməyə açıq elan olunmuş müəssisələrin özəlləşdirmə
prosesinin sürətləndirilməsi, orta və iri müəssisələrin səhmdar
cəmiyyətlərinə çevrilməsi və onların səhmlərinin satışı
Sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsinin institusional
mexanizmlərinin yaradılması
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü və emalı
sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi
Qeyri-neft sektorunun inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə
Dövlət Komitəsi

2009-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

2009-2013

Torpaqların texniki uçotunun elektron formatda aparılmasının,
bonitirovkasının, iqtisadi qiymətləndirilməsinin və
xəritələşdirilməsinin təmin edilməsi
Aqrar-sənaye kompleksi müəssisələrinə, fermer təsərrüfatlarına
dövlət maliyyə yardımı tədbirlərinin davam etdirilməsi
Aqrotexservis xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin
dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatının texnikaya, mineral gübrələrə və
pestisidlərə olan tələbatın təminatının yaxşılaşdırılması
Baytar-sanitar, texniki nəzarət, sort-sınaq, fitosanitar, toxumçuluq,
tingçilik və damazlıq işlərinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi
Regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü üzrə
infrastrukturun yaradılmasının və marketinq xidmətlərinin
dəstəklənməsi
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları tərəfindən istehsal olunan
məhsulların həm daxili, həm də xarici bazarlarda satışının
dəstəklənməsi
Taxıl (xüsusilə buğda) istehsalının, üzümçülüyün, meyvəçiliyin və
digər çoxillik əkmələrin inkişafının dəstəklənməsi
Cins heyvandarlıq komplekslərinin inkişaf etdirilməsi və
"Aqroferma"ların yaradılmasının dəstəklənməsi
Aqroemal müəssisələri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin və kənd
təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması
məqsədilə mütərəqqi texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi

2009-2013

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Sənaye və
Energetika Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, Milli Bank, "Azərbaycan
İnvestisiya Şirkəti" ASC
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
"Aqrolizinq" ASC, yerli icra
hakimiyyəti orqanları
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

2009-2013
2009-2013

2009-2013
2009-2013

2009-2013

2009-2013
2009-2013
2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
orqanları və bələdiyyə orqanları
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi, "Aqrolizinq" ASC
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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4.1.22.

4.1.23.

4.1.24.
4.1.25.
4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.

4.1.29.
4.1.30.
4.1.31.
4.1.32.
4.1.33.

4.1.34.
4.1.35.
4.1.36.
4.1.37.

Fermerlərin idarəetmə vərdişlərinin və biliklərinin artırılması
2009-2013
məqsədilə təlimlərin, təcrübələrin yayımının və elmi tədqiqatların
həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi
Aqrar elmin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və aqrar
2009-2013
sahənin inkişafı üçün müasir tələblər səviyyəsində kadrların
hazırlanmasının dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
Şəhər və şəhər tipli qəsəbələrdə yaşıllaşdırma tədbirlərinin həyata
2009-2013
keçirilməsi üçün müxtəlif çeşiddə əkin materiallarının yetişdirilməsi
Arid ərazilərdə meşəbərpa və meşəsalma tədbirlərinin aparılması
2009-2013
Tezböyüyən ağac cinslərindən ibarət meşə plantasiyalarının
2009-2013
salınması
Sel-daşqın təhlükəsi olan regionlarda meşəbərpa tədbirlərinin davam
2009-2013
etdirilməsi
Milli parklarda rekreasiya əhəmiyyətli meşələrin müəyyən edilməsi
2009-2013
və ekoturizmin inkişafı üçün xidmət infrastrukturunun təşkilinin
dəstəklənməsi
Nadir və nəsli kəsilmiş flora və fauna növlərinin reintroduksiyası
2009-2012
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
Təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin Erkən Xəbərdarlıq Sisteminin
2009-2013
(EXS) inkişaf etdirilməsi
Dövlət hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi
2009-2013
Kür, Araz çaylarında və digər çaylarda hidroloji monitorinq
2009-2013
sisteminin təkmilləşdirilməsi
Əhalinin keyfiyyətli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
2009-2013
modul tipli sutəmizləyici sistemlərin quraşdırılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
Ölkədə avtomobil nəqliyyatının fəaliyyətinin tənzimlənməsini təmin
2012
edən infrastrukturun inkişaf etdirilməsi
Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının tikintisi
2009-2012
Bakı şəhərində nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi
2010-2012
sisteminin yaradılması
Magistral avtomobil yollarının yenidən qurulması və reabilitasiyası
2009-2013

Dövlət Proqramı
2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Nəqliyyat Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi
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4.1.38.

4.1.39.

4.1.40.
4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.
4.1.44.
4.1.45.

4.1.46.
4.1.47.
4.1.48.

4.1.49.
4.1.50.

Dəmir yolunda islahatların aparılması, dəmir yolu infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
Ölkənin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri potensialının
2009-2013
müəyyənləşdirilməsi istiqamətində elmi tədqiqat və layihə-axtarış
işlərinin təşkili
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən səmərəli istifadə
2009-2013
məqsədilə müvafiq tədbirlərin keçirilməsi
Ölkədə elektrik enerjisi hasilatının artırılması məqsədilə yeni elektrik
2009-2013
stansiyalarının tikintisi
Magistral qaz kəmərlərinin yenidən qurulması və tikintisi
2010-2013
Regionların və yeni salınmış yaşayış məntəqələrinin qaz təminatının
2009-2013
yaxşılaşdırılması
Magistral qaz kəmərlərinin elektrokimyəvi mühafizə qurğularının və
2009-2013
elektrik enerji təsərrüfatının bərpası və yenidən qurulması
Elektrik enerjisi hasilatı zamanı yanacaq sərfinin və elektrik verilişi
xətlərində enerji itkilərinin azaldılması, paylayıcı şəbəkələrin bərpası
və elektrik enerjisinin istifadəsinə görə yığımın səviyyəsinin
2010-2012
artırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Regionlarda universal rabitə xidmətinin inkişaf etdirilməsi
2009
“Azdatakom” şəbəkəsinin xidmətlərinin regionlarda tətbiqinin
genişləndirilməsi
Ölkədə rəqəmsal TV yayım şəbəkəsinin təşkilinin dəstəklənməsi

2009-2012
2009-2012

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi planının hazırlanması
2010-2013
və həyata keçirilməsi
Qış otlaqlarının su təchizatının yaxşılaşdırılması üçün yenidənqurma
2009-2013
işlərinin aparılması

Nəqliyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi,
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət
Komitəsi
Sənaye və Energetika Nazirliyi

Sənaye və Energetika Nazirliyi
"Azərenerji" ASC
"Azəriqaz" QSC
"Azəriqaz" QSC
"Azəriqaz" QSC

"Azərenerji" ASC
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi, Radio-TV yayım şirkətləri
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
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4.1.51.

4.1.52.

4.1.53.
4.1.54.

4.1.55.
4.1.56.

4.1.57.

4.1.58.

Meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsi üzrə elmi tədqiqat və layihə
institutlarının strukturunun təkmilləşdirilməsi, vahid institutun
yaradılması və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi
Su obyektlərində su mühafizə zonalarının yaradılması və onlardan
istifadə rejiminə nəzarətin gücləndirilməsi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
Ölkədə təcili qəza xidmətinin (“112”) rabitə şəbəkəsinin yaradılması
2009-2010
Sel əmələ gətirən ərazilərdə xəbərdarlıq sisteminin yaradılması
Sosial müdafiə tədbirləri
Əhaliyə pensiyaların və müavinətlərin ödənişinin mütərəqqi
üsullarının tətbiqinin davam etdirilməsi
Məşğulluq Xidməti orqanları nəzdində müasir tədris
texnologiyalarının tətbiqi ilə Regional Peşə Tədrisi Mərkəzlərinin
yaradılması və onların əlillər üçün müvafiq tədris vəsaitləri ilə təmin
edilməsi
Naxçıvan, Gəncə, Şəki və Masallı şəhərlərində əlillərin texniki
vasitələrinin təmiri üçün xüsusi emalatxanaların yaradılması
Naxçıvan, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində əlillər və görməyənlər
üçün xüsusi informasiya texnologiyaları mərkəzlərinin yaradılması

2009-2013

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi

2009-2013

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

2009-2012

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2009-2010

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti
orqanları
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti orqanları

2009-2010

4.2. Bakı şəhəri
Bakı şəhərinin rayon və qəsəbələrini əhatə edən tədbirlər
4.2.1.

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən və özəlləşdirilmək
2009-2013
üçün açıq olan iri sənaye müəssisələrinin özəlləşdirilməsinin başa
çatdırılması

Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə
Dövlət Komitəsi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

4.2.2.

Yüngül və yeyinti sənayesi müəssisələrinin fəaliyyətinin
dəstəklənməsi

2009-2013

4.2.3.

Tikinti materialları istehsalının genişləndirilməsinin
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi

2009-2013

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
Bakı şəhərinin atmosfer havasının çirklənməsinin monitorinqi üzrə
2010-2013
tədbirlərin dəstəklənməsi
Elektromaqnit şüalanma mənbələrinin ekoloji monitorinqinin təşkili
2010-2013
Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı ətrafının ekoloji
2010-2013
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

4.2.7.

Magistral avtomobil yollarının ətrafının yaşıllaşdırılması

2010-2013

4.2.8.

Vətəndaşların qanuni istifadəsindəki (fərdi yaşayış evlərinin,
həyətyanı sahələrin və s.) torpaqların onların mülkiyyətinə verilməsi
məqsədilə yer quruluşu işlərinin aparılması

2010-2013

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.

4.2.14.

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi
Sənaye və Energetika Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi,
Fövqəladə Hallar Nazirliyi, “Azərsu”
SC, “Azal” QSC, Dövlət Neft Şirkəti
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Neft-mədən suları axıdılan açıq kanalların borularla əvəz edilməsi və
mövcud neft-mədən sularını təmizləyən qurğunun gücünün
artırılması
Bakı şəhərindəki daş karxanalarının fəaliyyəti nəticəsində əraziyə
vurulmuş ekoloji ziyanın aradan qaldırılması üçün rekultivasiya
işlərinin aparılması
Yaşıllıqların salınması

2009-2010

Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi
Dövlət Neft Şirkəti

2009-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Köhnə neft-mədən sahələrində rekultivasiya işlərinin aparılması
Neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası və ümumi landşaftarxitektura planına uyğun reabilitasiyası

2009-2010
2009-2013

Dövlət Neft Şirkəti
Dövlət Neft Şirkəti

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
Bakı şəhərində yol şəbəkələri və küçə kəsişmələrində müxtəlif
2009-2013
səviyyəli yol qovşaqlarının layihələndirilməsi, tikintisi və yenidən
qurulması

Nəqliyyat Nazirliyi
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4.2.15.
4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.
4.2.22.

4.2.23.
4.2.24.
4.2.25.

Bakı şəhərində daxili avtomobil yolları şəbəkələrinin
2009-2013
təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması
Bakı şəhərinin qəsəbə və kənd ərazilərində küçələrin təmiri,
2010-2013
qəsəbədaxili küçələrə və yollara yeni asfalt örtüyünün salınması,
piyadalar üçün səkilərin çəkilməsi
Metropoliten şəbəkəsinin Bakı şəhərinin Baş Planına uyğun inkişaf
2009-2013
etdirilməsi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
Bakı şəhəri, ətraf qəsəbə və kəndlərdə əhalinin və digər
2010-2013
istehlakçıların elektrik enerjisi ilə təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə paylayıcı şəbəkələrin bərpası və yenidən qurulması,
itkilərin və qanunsuz müdaxilələrin ləğv edilməsi, yığımın
səviyyəsinin artırılması
Bakı şəhəri, ətraf qəsəbə və kəndlərdə əhalinin və digər
istehlakçıların qaz təchizatının yaxşılaşdırılması və yığımın
səviyyəsinin artırılması, mövcud qazpaylayıcı şəbəkələrin yenidən
2009-2012
qurulması
Bakı şəhəri, ətraf qəsəbə və kəndlərdə əhalinin və digər
2009-2012
istehlakçıların istilik təchizatı sisteminə daxil olan qazanxanaların
bərpası
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Bakı şəhərinin poçt şəbəkəsinin optimallaşdırılması üzrə tədbirlərin
2009-2012
görülməsi
Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə yaşayan əhaliyə rabitə xidmətinin
2009-2012
yaxşılaşdırılması məqsədilə mövcud ATS-lərin rekonstruksiyası və
elektronlaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi

Bakı Metropoliteni

"Bakıelektrikşəbəkə" ASC

"Azəriqaz" QSC
"Azəristiliktəchizat" ASC

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
İstismar müddəti başa çatdığına görə aşınmış su kəmərlərində
2010-2013
boruların dəyişdirilməsi
Məhəllədaxili su şəbəkələri üzrə qəzalı vəziyyətdə olan xətlərin
2009-2013
dəyişdirilməsi
Bakı şəhərinin qəsəbələrinin və yaşayış massivlərinin su təchizatı
2009-2012
sisteminin təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması

"Azərsu" ASC
"Azərsu" ASC
"Azərsu" ASC
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4.2.26.
4.2.27.
4.2.28.

4.2.29.
4.2.30.
4.2.31.
4.2.32.
4.2.33.
4.2.34.
4.2.35.
4.2.36.

4.2.37.

4.2.38.

Bakı şəhərinin qəsəbələrində və yaşayış massivlərində kanalizasiya
sisteminin yaxşılaşdırılması və yenidən qurulması
Bakı şəhərində və ətraf qəsəbələrində yağış kanalizasiya sisteminin
genişləndirilməsi
Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə su təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə mövcud su anbarlarının yenidən qurulması və yeni su
anbarları komplekslərinin tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2012

"Azərsu" ASC

2010-2013

"Azərsu" ASC

2009-2012

"Azərsu" ASC

Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
Böyük Bakının Regional İnkişaf Planının (Baş Planın) hazırlanması
2009-2011
Əmək bazarı, məşğulluq, əməyin təhlükəsizliyi normaları və
standartları üzrə milli məlumat bazasının yaradılması
Bakı şəhərində və ətraf qəsəbələrdə qaçqın və məcburi köçkünlərin
yerləşdirildiyi binaların təmiri
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması
Yaşayış binalarının fasadlarının və dam örtüklərinin əsaslı təmiri
Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan yaşayış binalarının
fasadlarının və dam örtüklərinin əsaslı təmiri
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin tikintisi
Bakı şəhərinin və ətraf qəsəbələrin ərazisindəki binalarda mövcud
lift təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi və yenidən qurulması

2010-2013

2010-2012
2009-2012
2009-2013
2009-2012
2011
2010-2013

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti
Dövlət Neft Şirkəti
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
Bakı şəhərində, ətraf qəsəbələrdə və digər yaşayış məntəqələrində
2009-2013
yerləşən səhiyyə ocaqlarının təmiri, yenidən qurulması, tikintisi və
müasir avadanlıqlarla təchiz olunması
Bakı şəhərində, ətraf qəsəbələrdə və digər yaşayış məntəqələrində
mədəniyyət obyektlərinin təmir-bərpası, yenilərinin tikintisi və tarixmədəniyyət obyektlərində konservasiya işlərinin aparılması

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

4.2.39.

Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə idman-sağlamlıq obyektlərinin
tikintisi və müasir avadanlıqlarla təchiz olunması

2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

4.2.40.

Bakı şəhərində, ətraf qəsəbələrdə və digər yaşayış massivlərində
ümumtəhsil məktəblərinin əsaslı təmiri və əlavə sinif otaqlarının
tikintisi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

4.3.1.1.
4.3.1.2.

4.3.1.3.
4.3.1.4.
4.3.1.5.

4.3.1.6.

4.3.1.7.
4.3.1.8.

4.3. İqtisadi rayonlar üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər
4.3.1. Abşeron iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
Heyvandarlıq, quşçuluq, tərəvəzçilik, bostançılıq və digər kənd
2009-2013
təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
Yüngül və yeyinti sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi
2009-2013
Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi
2009-2013
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
Tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin davam
2010-2013
etdirilməsi
Xəzər dənizinin sahil zolağında modul tipli sutəmizləyici qurğuların
2010-2011
quraşdırılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
Ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının reabilitasiyası və yenidən
2010-2013
qurulması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
İqtisadi rayonda 220 kV-luq yeni hava elektrik xətlərinin tikintisi
2009-2013
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
2009-2013
yaxşılaşdırılması

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Nəqliyyat Nazirliyi

"Azərenerji" ASC
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Sumqayıt şəhəri
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
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Dövlət Proqramı
2009-2013

4.3.1.9.

Neft-kimya və metallurgiya sənayesinin müasir texnologiyalar
əsasında inkişafının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi

2009-2013

4.3.1.10.

Yeyinti sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

4.3.1.11.

4.3.1.12
4.3.1.13.
4.3.1.14.

4.3.1.15.

4.3.1.16.

4.3.1.17.
4.3.1.18.
4.3.1.19.

4.3.1.20.
4.3.1.21.
4.3.1.22.

Elektron sistemlərin yığımı və digər növ mülki məmulatların
2010-2011
istehsalının təşkili
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
Şəhərdə yeni yarımstansiyaların tikintisi
2010-2013
Şəhərin elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması
2009-2012
Şəhərdə qazanxanaların təmiri, yenidən qurulması,
2009-2013
modernləşdirilməsi və yenilərinin tikintisi, məhəllədaxili və
binadaxili istilik təchizatı sistemlərinin əsaslı təmiri və bərpası
Əhalinin qaz təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni qaz
2009-2013
kəmərlərinin çəkilməsi, yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Şəhərin telefon şəbəkəsinin rekonstruksiyası
2009-2010

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət
Komitəsi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Sənaye və
Energetika Nazirliyi
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi

“Sumqayıtelektrikşəbəkə” ASC
"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC
"Azəriqaz" QSC

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Şəhərin su təchizatı sisteminin genişləndirilməsi, yenidən qurulması
2009-2013
"Azərsu" ASC
və tikintisi
Şəhərin yaşayış massivlərinin kanalizasiya sistemlərinin təmiri,
2009-2013
"Azərsu" ASC
yenidən qurulması və tikintisi
Ətraf qəsəbələrin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
2010-2013
"Azərsu" ASC
qurulması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
Şəhərin səhiyyə müəssisələrinin təmiri, tikintisi və avadanlıqlarla
2010-2013
Səhiyyə Nazirliyi
təchiz olunması
Şəhərin mədəniyyət obyektlərinin təmiri, yenidən qurulması və
2009-2013
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tikintisi
Şəhərdə idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri, yenidən
2009-2012
Gənclər və İdman Nazirliyi
qurulması və tikintisi
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4.3.1.23.

Şəhərin təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, yenidən qurulması və
tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

Abşeron rayonu

4.3.1.24.
4.3.1.25.
4.3.1.26.
4.3.1.27.

4.3.1.28.

4.3.1.29.
4.3.1.30.

4.3.1.31.

4.3.1.32.

4.3.1.33.
4.3.1.34.

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
Rayon üzrə aqroservis xidmətinin təşkilinin dəstəklənməsi
2010-2013
Quşçuluğun inkişafının dəstəklənməsi
2009-2013
Zeytun və zəfəran təsərrüfatlarının inkişafının dəstəklənməsi
2009-2013
Rayonda yerləşən dövlət kənd təsərrüfatı istehsalı müəssisələrinin
2010-2013
maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
Rayonda mişar daşı, əhəngdaşı, sement xammalı, tikinti qumları və s.
2010–2013
tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin təşkili
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
Xırdalan şəhərinin küçə və prospektlərinin genişləndirilməsi və
2010-2012
yenidən qurulması
Rayonun kənd və qəsəbələrarası, eləcə də kənd, qəsəbə və
2010-2013
şəhərdaxili yollarının inkişafı və bərpası
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
Rayonun yaşayış məntəqələrinin elektrik enerjisi təminatının
2010-2011
yaxşılaşdırılması məqsədilə mövcud yarımstansiyaların, o cümlədən
yeni yaşayış massivlərinin elektrik enerjisi təchizatı şəbəkələrinin
bərpası və yenilərinin tikintisi
Rayon ərazisində hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması
2009-2012
və 0,4 kV-luq elektrik şəbəkəsinin özünüdaşıyan izolyasiyalı
naqillərlə quraşdırılması
“Xırdalan” yarımstansiyasının və elektrik hava xətlərinin yenidən
qurulması
Rayonun yaşayış məntəqələrində sosial və ictimai obyektlərin istilik
təchizatı sistemlərinin bərpası

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
"Aqrolizinq" ASC
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Nəqliyyat Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi

“Sumqayıtelektrikşəbəkə” ASC

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2012

"Azəristiliktəchizat" ASC
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4.3.1.35.

4.3.1.36.
4.3.1.37.

4.3.1.38.

4.3.1.39.

4.3.1.40.
4.3.1.41.
4.3.1.42.

Dövlət Proqramı
2009-2013

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Rayonun yaşayış məntəqələrinin rabitə şəbəkəsinin yenidən
2009-2011
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
qurulması
Nazirliyi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
Xırdalan şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
2009-2010
“Azərsu” ASC
qurulması
Rayonun digər yaşayış məntəqələrinin su təchizatının və kanalizasiya
sisteminin yenidən qurulması

2010-2013

“Azərsu” ASC

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
Rayonda meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
Əhalinin tibbi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə səhiyyə
2010-2013
Səhiyyə Nazirliyi
obyektlərinin təmiri, tikintisi və müasir avadanlıqlarla təchiz
edilməsi
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin tikintisi və tarix2010-2013
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
mədəniyyət abidələrinin bərpası
Rayonun yaşayış məntəqələrində idman-sağlamlıq obyektlərinin
2010-2013
Gənclər və İdman Nazirliyi
inşası
Rayonun yaşayış məntəqələrində təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması
2010-2013
Təhsil Nazirliyi
üçün məktəb binalarının təmiri və yeni məktəb binalarının tikintisi

Xızı rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.1.43.
Bitkiçilik, heyvandarlıq, quşçuluq və arıçılığın inkişafının
dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.1.44.
Rayon ərazisində tikinti materialları və süfrə suları yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyatı işlərinin aparılması

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010–2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
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Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.1.45.
Rayonda avtomobil yollarının əsaslı təmiri və qəsəbədaxili,
kəndlərarası yolların asfaltlanması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.1.46.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin elektrik təchizatı şəbəkəsinin
yenidən qurulması
4.3.1.47.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təminatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.1.48.
Xızı, Altıağac qəsəbələrinin və ətraf kəndlərin su təchizatının
yaxşılaşdırılması və Xızı qəsəbəsinin kanalizasiya sisteminin
yaradılması
4.3.1.49.
Rayonun digər kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.1.50.
Xızı rayonunda su anbarlarının tikintisi
4.3.1.51.

Əkin torpaqlarının meliorativ vəziyyətinin və su təminatının
yaxşılaşdırılması

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.1.52.
Əhalinin tibbi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə səhiyyə
obyektlərinin təmiri, tikintisi və müasir avadanlıqlarla təchiz
edilməsi
4.3.1.53.
Xızı qəsəbəsində mədəniyyət obyektlərinin tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.1.54.
Rayon ərazisində idman-sağlamlıq obyektlərinin inşası
4.3.1.55.
Rayonun yaşayış məntəqələrində təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılması
üçün məktəb binalarının təmiri və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra
hakimiyyəti

2009-2010

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-2013
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

4.3.2. Aran iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.1.
Heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik,
bostançılıq təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

4.3.2.2.

Emal sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

4.3.2.3.

Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Sənaye və
Energetika Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2012-2013

"Azəriqaz" QSC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.4.
Magistral avtomobil yollarının ətrafının yaşıllaşdırılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.5.
Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının əsaslı təmiri və
yenidən qurulması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.6.
İqtisadi rayon üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su elektrik
stansiyalarının tikintisi
4.3.2.7.
"Mingəçevir" DRES üçün ehtiyat qaz kəməri qolunun tikintisi
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.8.
Mil-Qarabağ kollektorunun yenidən qurulması işlərinin davam
etdirilməsi
4.3.2.9.
Yuxarı Qarabağ kanalı maşın qolunun tikintisinin davam etdirilməsi

2010-2012

Çaylarda məcranın təmizlənməsi və mövcud mühafizə bəndlərinin
bərpası
Yuxarı Mil kanalının tikintisinin davam etdirilməsi

2009-2012

4.3.2.12.

Sabirabad və Salyan rayonlarında yerləşən qış otlaqlarında
meliorativ tədbirlərin aparılması

2010-2013

4.3.2.13.

Bala Kürün məcrasının təmizlənməsi və dənizdə dərinləşdirmə
işlərinin davam etdirilməsi

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

4.3.2.10.
4.3.2.11.

Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.2.14.
Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənilməsi
4.3.2.15.
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2009-2012

2009-2013

Mingəçevir şəhəri
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.16.
Sənaye müəssisələrinin inkişafının dəstəklənməsinin davam
etdirilməsi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi, Dövlət Əmlakının
İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.17.
Şəhərin ərazisindən keçən magistral yolun yenidən qurulması,
məhəllədaxili yolların və küçələrin əsaslı təmiri və asfaltlanması

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2012

“Azərenerji” ASC

2009-2013

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2011

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, “Azəriqaz”
QSC, “Azərsu” ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.18.
Şəhərin elektrik verilişi şəbəkələrində təmir və yenidənqurma
işlərinin aparılması
4.3.2.19.
Səhiyyə və təhsil müəssisələrinin istilik təchizatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə mövcud qazanxanaların modernləşdirilməsi və yenisinin
tikintisi, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin bərpası
4.3.2.20.

Şəhərin qaz təminatının yaxşılaşdırılması üçün qaz kəmərlərinin
yenidən qurulması

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.21.
Şəhərin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.2.22.
Köçkün ailələrin məskunlaşdığı qəsəbənin qazlaşdırılması, drenaj
sisteminin qurulması, su və kanalizasiya sistemlərinin bərpa
olunması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.23.
Şəhərin səhiyyə müəssisələrinin təmiri, tikintisi və müvafiq
avadanlıqlarla təchizatı
4.3.2.24.
Şəhərin mədəniyyət obyektlərinin təmiri, yenidən qurulması və
tikintisi
4.3.2.25.
Şəhərin idman-sağlamlıq obyektlərinin yenidən qurulması və tikintisi
4.3.2.26.
Şəhər məktəblərinin əsaslı təmiri, idman zalı, əlavə sinif otaqları və
yeni məktəb binalarının tikintisi
Şirvan şəhəri
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
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4.3.2.27.

Yüngül və yeyinti sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi

Regional referens toksikologiya və karantin ekspertiza
laboratoyalarının tikintisi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.29.
Məhəllədaxili yolların əsaslı təmiri
4.3.2.28.

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.30.
Sosial təyinatlı ictimai binaların istilik təchizatının yaxşılaşdırılması
üçün mövcud olan qazanxanaların modernləşdirilməsi, qaz, su və
elektrik xətlərinin çəkilişi, məhəllədaxili və binadaxili istilik
sistemlərinin bərpası
4.3.2.31.
Şəhərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması üçün qaz kəmərlərinin
yenidən qurulması və yeni yaşayış massivinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.32.
Şəhərin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.2.33.
Şəhər ərazisində Baş Şirvan kollektorunda baş vermiş qəzanın
aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.34.
Şəhərin səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıq və inventarla
təchiz olunması
4.3.2.35.
Mədəniyyət obyektlərinin yenidən qurulması, yenilərinin tikintisi
4.3.2.36.
Şəhərdə idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.37.
Şəhər məktəblərinin əsaslı təmiri və əlavə sinif otaqlarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2012

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2011

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2012

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2012
2011-2013
2009-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi

2009-2013

Yevlax şəhəri

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.38.
Yüngül sənaye məhsulları istehsalının genişləndirilməsinin
dəstəklənməsi
4.3.2.39.
Heyvandarlıq, taxıl, pambıq və bostan məhsulları istehsalının və
emalının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi

2009-2013
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Regional referens toksikologiya və karantin ekspertiza
laboratoriyalarının tikintisi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.41.
Rayonda gil, sement xammalı, tikinti qumu və s. tikinti materialları
yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.42.
Yevlax şəhəri daxilindəki və kəndləri şəhərlə birləşdirən yolların
asfaltlanması
4.3.2.40.

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.43.
Rayonun elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulması
4.3.2.44.
Yevlax şəhərində səhiyyə, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin
istilik təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə mövcud
qazanxanaların modernləşdirilməsi, məhəllədaxili və binadaxili
istilik sistemlərinin bərpası
4.3.2.45.
Rayonda yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması
üçün qaz kəmərlərinin təmiri, bərpası və yenidən qurulması işlərinin
aparılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.46.
Yevlax şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.2.47.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.48.
Torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması və əkin sahələrinin
su təminatı üçün subartezian quyularının qazılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.49.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchizatı və
yenilərinin tikintisi
4.3.2.50.
Yevlax şəhərində mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi, rayon
ərazisində tarixi mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.2.51.
Rayon ərazisində idman-sağlamlıq obyektlərinin təmir-bərpası və
tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2012
2010-2013

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
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4.3.2.52.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının, yeni məktəb binalarının və digər təhsil müəssisələrinin
tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013
2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
Sənaye və Energetika Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2011

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Ağcabədi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.53.
Pambıqçılıq, taxılçılıq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalının və
kiçik emal müəssisələrinin inkişafının dəstəklənməsi
4.3.2.54.
Tikinti materialları istehsalının dəstəklənməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.55.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
asfaltlaşdırılması
4.3.2.56.
Ağcabədi şəhərinin küçələrinin əsaslı təmiri və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.57.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və elektrik verilişi
xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.2.58.
Ağcabədi şəhərində mövcud qazanxanaların modernləşdirilməsi,
məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin bərpası
4.3.2.59.
Ağcabədi şəhərinin və rayonun yaşayış məntəqələrinin
qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.60.
Ağcabədi şəhərinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması və
kanalizasiya sisteminin yaradılması
4.3.2.61.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.62.
Laçın rayonunun Ağcabədi rayonu ərazisində yerləşən qış otlaqları
torpaqlarının meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
4.3.2.63.
Rayonun əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması və suvarma-drenaj şəbəkəsinin təmir-bərpası
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.2.64.
Hərbi əməliyyatlar aparılmış və işğaldan azad olunmuş ərazilərin
minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri

2010-2013

2010-2013

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik
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Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin yaradılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.66.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchizatı və
yenilərinin tikintisi
4.3.2.67.
Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi
4.3.2.68.
Ağcabədidə yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.69.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi
4.3.2.65.

Dövlət Proqramı
2009-2013

2011

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013
2010-2012
2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2011

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2011

"Azəristiliktəchizat" ASC

Ağdaş rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.70.
Pambıqçılıq, taxılçılıq və heyvandarlığın inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.71.
Rayonda tikinti materiallarına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və
kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.72.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri,
tikintisi və Yuxarı Şirvan kanalı üstündəki körpülərin yenidən
qurulması
4.3.2.73.
Ağdaş şəhərinin küçələrinin əsaslı təmiri, asfaltlaşdırılması və
işıqlanma sisteminin yenidən qurulması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.74.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və yeni
yarımstansiyanın inşası
4.3.2.75.
Şəhərin təhsil və səhiyyə müəssisələrinin qazanxanalarının
modernləşdirilməsi, yeni qazanxananın tikintisi, məhəllədaxili və
binadaxili istilik sistemlərinin bərpası
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Ağdaş şəhərinin yeni salınmış yaşayış massivlərinin və rayonun
digər yaşayış məntəqələrinin qazla təminatının bərpası və
qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.77.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin müasir texnologiya əsasında
rekonstruksiyası
4.3.2.78.
Rayonun yaşayış məntəqələrində ATS-lərin EATS-lərlə əvəz
edilməsi
4.3.2.76.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.79.
Ağdaş şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.2.80.
Yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.81.
Rayonda kollektor-drenaj şəbəkəsinin tikintisi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.82.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, tikintisi və avadanlıqlarla
təchiz edilməsi
4.3.2.83.
Yeni mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, tarix-mədəniyyət
abidələrinin bərpası
4.3.2.84.
İdman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.85.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2013

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2011

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Beyləqan rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.86.
Heyvandarlıq, pambıqçılıq və taxılçılığın inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.87.
Rayonda sement xammalı, tikinti qumları və s. tikinti materialları
yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
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Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.88.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təmiri və
asfaltlaşdırılması
4.3.2.89.
Şəhər küçələrinin asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.90.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin elektrik enerjisi təchizatı
şəbəkələrinin yenidən qurulması və bərpası
4.3.2.91.
Beyləqan şəhərinin qazlaşdırılmasının başa çatdırılması, rayonun
digər yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.92.
Beyləqan şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.2.93.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.94.
Rayon ərazisində torpaqların meliorativ vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması və suvarma-drenaj şəbəkələrinin bərpası
4.3.2.95.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırlması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.96.
Rayon ərazisində səhiyyə müəssisələrinin təmiri, tikintisi və
avadanlıqlarla təchiz olunması
4.3.2.97.
Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və təchizatı
4.3.2.98.
Rayonun idman obyektlərinin əsaslı təmiri
4.3.2.99.

Rayonun məktəblərinin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2011-2013
2010-2011

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi

Bərdə rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.100.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, ipəkçilik, heyvandarlıq və quşçuluq
məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.101.
Rayonda tikinti materialları (kərpic, gil, çınqıl və s.) yataqlarının
axtarış və kəşfiyyat işlərinin aparılması

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.102.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
asfaltlaşdırılması
4.3.2.103.
Şəhər küçələrinin asfaltlaşdırılması

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.104.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava xətlərinin
özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.2.105.
Bərdə şəhərində ictimai və inzibati binalar üçün nəzərdə tutulmuş
qazanxanaların modernləşdirilməsi, məhəllədaxili və binadaxili
istilik sistemlərinin bərpası
4.3.2.106.
Bərdə şəhərinin və ətraf kəndlərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.107.
Bərdə şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.2.108.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.109.
Suvarılan torpaq sahələrində qrunt sularının səviyyəsinin aşağı
salınması
4.3.2.110.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.2.111.
Bərdə şəhəri hüdudlarında Tərtər çayında sahilbərkitmə işlərinin
davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.112.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin tikintisi və
avadanlıqlarla təchiz olunması
4.3.2.113.
Bərdə şəhərində mədəniyyət obyektlərinin təmiri və rayon ərazisində
tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası

2009-2013

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2011

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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4.3.2.114.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2011

Dövlət Gömrük Komitəsi

2009-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

Biləsuvar rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.115.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq və quşçuluğun inkişafının
dəstəklənməsi
4.3.2.116.
Biləsuvarda gömrük terminalı və anbarlarının tikintisi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.117.
Rayon ərazisində avtomobil yollarının təmiri, çəkilişi və
asfaltlaşdırılması
4.3.2.118.
Şəhər küçələrinin asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.119.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.2.120.
Biləsuvar şəhərində təhsil və səhiyyə müəssisələrinin
qazanxanalarının modernləşdirilməsi, məhəllədaxili və binadaxili
istilik sistemlərinin bərpası
4.3.2.121.
Rayonun yaşayış məntəqələrində daşıyıcı qaz kəmərlərinin
dəyişdirilməsi, yaşayış məntəqələrinin və yeni yaşayış massivlərinin
qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.122.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin rekonstruksiyası
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.123.
Biləsuvar şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və
kanalizasiya sisteminin yaradılması
4.3.2.124.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
4.3.2.125.
Rayon ərazisində salınmış köçkün qəsəbələrində su təchizatının
yaxşılaşdırılması

2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013
2010-2011

“Azərsu” ASC
“Azərsu” ASC

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
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Rayon ərazisində torpaqların meliorativ vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması
4.3.2.127.
Rayon ərazisində torpaqların suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.128.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, tikintisi və avadanlıqlarla
təchiz olunması
4.3.2.129.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi
4.3.2.130.
Biləsuvar şəhərində idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.131.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi
4.3.2.126.

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012
2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013
2010-2012
2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2011

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

Göyçay rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.132.
Meyvəçilik, taxılçılıq və heyvandarlıq məhsulları istehsalının və
emalının inkişafının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.133.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri
4.3.2.134.
Şəhər küçələrinin əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.135.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.2.136.
Göyçay şəhərində bir sıra ictimai binalara xidmət edən
qazanxanaların modernləşdirilməsi, məhəllədaxili və binadaxili
istilik sistemlərinin bərpası
4.3.2.137.
Göyçay şəhərinin və rayonun kənd yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının yaxşılaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.138.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin müasir texnologiya əsasında
rekonstruksiyası, yeni ATS-lərin və poçt binalarının tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
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Goyçay şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.2.140.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.141.
Rayonun kollektor-drenaj şəbəkəsinin yenidən qurulması, əkin
sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.2.142.
Göyçay çayında sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2011

Gənclər və İdman Nazirliyi

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.147.
Bitkiçilik, quşçuluq və heyvandarlıq məhsullarının istehsalının və
emalının inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.148.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat
işlərinin aparılması

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

4.3.2.139.

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.143.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, tikintisi və avadanlıqlarla
təchiz olunması
4.3.2.144.
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin təmiri, tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.2.145.
Rayonun idman-sağlamlıq obyektlərinin təmiri, yenidən qurulması
və tikintisi
4.3.2.146.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi
Hacıqabul rayonu

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.149.
Rayonda yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təmiri
4.3.2.150.

Şəhər küçələrinin təmiri

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
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Dövlət Proqramı
2009-2013

4.3.2.151.

Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması

2010-2013

“Azərenerji” ASC

4.3.2.152.

Rayonda yeni yarımstansiyanın inşası və şəbəkəyə birləşdirilməsi

2010-2013

“Azərenerji” ASC

Hacıqabul şəhərinin və kənd yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatı
sisteminin yenidən qurulması, kənd yaşayış məhtəqələrinin
qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.154.
Hacıqabul şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması
4.3.2.155.
Rayonun qəsəbə və kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

4.3.2.153.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.156.
Rayonun torpaq sahələrinin suvarılmasını təmin etmək məqsədilə
suvarma kanallarının tikintisinin davam etdirilməsi
4.3.2.157.
Rayon ərazisində meliorasiya-irriqasiya obyektlərində təmir,
yenidənqurma və tikinti işlərinin aparılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.158.
Rayon ərazisində yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.2.159.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin təmiri, yenidən qurulması və
tikintisi
4.3.2.160.
Rayonun idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.161.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi
İmişli rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.162.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.163.
Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri
4.3.2.164.
Şəhər küçələrinin əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı

2009-2013

2010-2013
2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2011
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti
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Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.2.166.
Rayonun bütün yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.167.
Rayonda yeni poçt şöbəsi binalarının tikintisi
4.3.2.165.

4.3.2.168.

Rayonun kəndlərində EATS binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2010-2013

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.169.
İmişli şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.2.170.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.171.
Rayon ərazisində torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.2.172.
Rayonun ərazisində Araz çayının məcrasının düzləndirilməsi
işlərinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.173.
Rayonda yerləşən səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin
tikintisi və avadanlıqlarla təchiz olunması
4.3.2.174.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, yenidən qurulması
və tikintisi
4.3.2.175.
İdman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.176.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2010
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nаzirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Kürdəmir rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.177.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq, quşçuluq və digər kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsinin
dəstəklənməsi
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Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.178.
Tikinti materialları (kərpic, gil, çınqıl və s.) yataqlarının axtarış və
kəşfiyyat işlərinin aparılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013
2009-2013

“Azərenerji” ASC
“Azəriqaz” QSC

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.184.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin müasir texnologiya əsasında
rekonstruksiyası

2011-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.185.
Kürdəmir şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-2013
2009-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.179.
Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təmiri, körpülərin tikintisi
4.3.2.180.
Şəhər küçələrinin asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.181.
Rayon ərazisində yeni yarımstansiyanın tikintisi və onun şəbəkəyə
birləşdirilməsi
4.3.2.182.
Rayonun elektrik verilişi şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.2.183.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması

4.3.2.186.

Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.187.
Rayonun suvarılan torpaqlarının su təminatının və meliorativ
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.188.
Rayon ərazisində səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin tikintisi
və avadanlıqlarla təchiz olunması
4.3.2.189.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi
4.3.2.190.
4.3.2.191.

Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
Rayonun məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Neftçala rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.192.
Heyvandarlıq, quşçuluq və balıqçılıq məhsulları istehsalının və
emalının inkişafının dəstəklənməsi
4.3.2.193.

Rayonda yerləşən səhmdar cəmiyyətlərin dövlət mülkiyyətində olan
səhmlərinin özəlləşdirilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.194.
Rayon ərazisində meşə zolaqlarının salınması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.195.
Rayon ərazisində ölkə və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının
əsaslı təmiri
4.3.2.196.

Şəhərdaxili yolların və səkilərin bərpası və yenidən qurulması

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.197.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.2.198.
Rayonun qaz təchizatı sisteminin bərpası və yaşayış məntəqələrinin
qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.199.
Mərkəzi ATS-in rekonstruksiya olunaraq elektron sistemə
keçirilməsi
4.3.2.200.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin fiber-optik kabel telefon şəbəkəsinə
qoşulması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.201.
Neftçala şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.202.
Rayon ərazisində kollektorların yenidən qurulması və suvarmadrenaj şəbəkələrinin bərpası
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə
Dövlət Komitəsi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2013

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
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4.3.2.203.
4.3.2.204.
4.3.2.205.
4.3.2.206.

Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin tikintisi və
avadanlıqlarla təchiz olunması
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, yenidən
qurulması və tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası
Rayon ərazisində idman obyektinin tikilməsi
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-2013
2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

Saatlı rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.207.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, heyvandarlıq və digər kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı və emalının genişləndirilməsinin
dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.208.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat
işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.209.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təmiri və
yenidən qurulması, yeni körpülərin tikintisi
4.3.2.210.
Şəhər küçələrinin asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.211.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və
yarımstansiyaların yenidən qurulması
4.3.2.212.

Saatlı şəhərdaxili yeni qaz kəmərlərinin çəkilməsi, rayonun kənd
yaşayış məntəqələrinin qaz təminatının bərpası

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.213.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin rekonstruksiyası
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
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4.3.2.214.
4.3.2.215.

Saatlı şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.216.
Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün
meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.217.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin tikintisi və
müvafiq avadanlıqlarla təchiz olunması
4.3.2.218.
Mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi
4.3.2.219.
İdman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.2.220.
Rayonda təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının
və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013
2010-2012
2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013
2009-2013

“Azərenerji” ASC
“Azəriqaz” QSC

Sabirabad rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.2.2.221.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.222.
Rayonda gil, tikinti qumları və sair tikinti materialları yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.223.
Rayon ərazisində rayonlararası, yerli əhəmiyyətli və kəndlərarası
yolların təmiri və yenidən qurulması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.224.
Rayonun elektrik enerjisi təchizatı şəbəkəsinin yenidən qurulması
4.3.2.225.
Sabirabad şəhərinin və rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının yaxşılaşdırılması, bərpası və qaz kəmərlərinin yenidən
qurulması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
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4.3.2.226.

Rayonun kənd yaşayış məntəqələrində ATS-lərin EATS-lərlə əvəz
olunması və yeni elektron ATS-lərin quraşdırılması

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.227.
Sabirabad şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması
4.3.2.228.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.229.
Rayonda suvarma-drenaj şəbəkələrinin bərpası
4.3.2.230.

Əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.231.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin tikintisi və
avadanlıqlarla təchiz olunması
4.3.2.232.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və yenilərinin
tikintisi
4.3.2.233.
Rayonun idman-sağlamlıq obyektlərinin yenidən qurulması və
tikintisi
4.3.2.234.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zalının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi

2009-2012

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013
2009-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

Salyan rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.235.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq və quşçuluğun
inkişafının dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.2.236.
Rayonda gil, tikinti qumları və s. tikinti materialları yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.237.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların asfaltlaşdırılması
4.3.2.238.
Şəhər yollarının asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
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4.3.2.239.
4.3.2.240.

4.3.2.241.

Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
Salyan şəhərində mövcud olan qazanxanaların modernləşdirilməsi,
yenilərinin quraşdırılması, məhəllədaxili və binadaxili istilik
sistemlərinin bərpası
Salyan şəhərinin və rayonun kənd yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının bərpası, yaxşılaşdırılması və qazlaşdırılması

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.242.
Salyan Telekommunikasıya Qovşağının əsaslı təmiri və
rekonstruksiyası, kənd poçt şöbələri üçün yeni binaların tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.243.
Salyan şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.2.244.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.245.
Rayon ərazisində torpaq sahələrinin su təminatının və meliorativ
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.2.246.
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin tikintisi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.247.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, yenilərinin tikintisi və
avadanlıqlarla təchiz edilməsi
4.3.2.248.
Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, bərpası, yenidən qurulması
və tikintisi
4.3.2.249.
Rayon idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri
4.3.2.250.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2011

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2011

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2011
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

Ucar rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
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4.3.2.251.

Pambıqçılıq, taxılçılıq, ipəkçilik və heyvandarlığın inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.252.
Rayonun kəndlərarası yollarının asfaltlanması və Ucar şəhəri
ərazisindən keçən dəmir yol xəttinin üzərindən körpünün və ya
yeraltı keçidin tikintisi
4.3.2.253.
Şəhərdaxili yolların asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.254.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.2.255.
Şəhərin ictimai binalarına xidmət göstərən qazanxanaların
modernləşdirilməsi, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin
bərpası
4.3.2.256.
Rayonun qaz kəmərləri sisteminin yenidən qurulması, kəndlərin qaz
təminatının bərpası və qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.257.
Rayonun mərkəzi ATS-nin rekonstruksiyası
4.3.2.258.

Rayonun telefon rabitəsi sisteminin elektronlaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2010-2011

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2013

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.259.
Ucar şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması

2009-2010

“Azərsu” ASC

Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

4.3.2.260.

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.261.
Rayonun torpaqlarının meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və
suvarma-drenaj şəbəkəsinin bərpası
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.262.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.2.263.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri
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4.3.2.264.
4.3.2.265.

Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin yenidən qurulması və
tikintisi
Rayonun məktəblərinin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2011

Gənclər və İdman Nazirliyi

2010-2012

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2010-2013

“Azərenerji” ASC
“Azəriqaz” QSC

2010-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2010

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Zərdab rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.2.266.
Pambıqçılıq, taxılçılıq, ipəkçilik və heyvandarlığın inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.2.267.
Rayonlararası və kəndlərarası yolların bərpası və inkişafı
4.3.2.268.

Şəhər yollarının asfaltlaşdırılması

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.2.269.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.2.270.
Rayonun təbii qaz təminatı sisteminin yaxşılaşdırılması və kəndlərin
qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.271.
Telekommunikasiya qovşağının mərkəzi ATS-nin və kənd ATSlərinin fiber-optik kabelə qoşulması, kənd ATS-lərinin EATS-lərlə
əvəz olunması
4.3.2.272.
Rayonun mərkəzi ATS-nin rekonstruksiyası və kəndlərdə poçt
şöbələri üçün binaların tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.2.273.
Zərdab şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.2.274.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.2.275.
Suvarma-drenaj şəbəkələrinin bərpası
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Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.2.276.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.2.277.
Zərdab rayonunda idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və
yenilərinin tikintisi
4.3.2.278.

Zərdab rayonunda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2011-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi

2010-2011

Təhsil Nazirliyi

4.3.3. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.3.1.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2012-2013

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

4.3.3.2.

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.3.3.
Sənaye, kənd təsərrüfatı və məişət tullantılarından bio maddələrin
istehsalı və tətbiqi üzrə müasir texnologiyaların işlənməsi və tətbiqi
4.3.3.4.

İqtisadi rayon üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su elektrik
stansiyalarının tikintisi

Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.3.5.
Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənilməsi
4.3.3.6.
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2009-2013

Ağsu rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.3.7.
Pambıqçılıq və taxılçılığın inkişafının dəstəklənməsinin davam
etdirilməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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4.3.3.8.
Rayon baytarlıq idarəsinin tikintisi və avadanlıqlarla təchiz edilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.3.9.
Rayonda tikinti materialları (gil, qum, mişar daşı və s.) yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

Ağsu şəhərinin təhsil və səhiyyə müəssisələrinin istilik təchizatı
sisteminin əsaslı təmiri və tikintisi
4.3.3.14.
Ağsu şəhərinin yaşayış massivlərinin qaz təchizatının
yaxşılaşdırılması və rayonun kənd yaşayış məntəqələrinin qaz
təminatının bərpası və yenidən qurulması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.3.15.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin rekonstruksiyası

2009-2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2012

Televiziya və radio proqramlarının yayım keyfiyyətinin
yüksəldilməsi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.3.17.
Ağsu şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.3.18.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.3.19.
Rayonda meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsi

2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.3.10.
Rayon mərkəzini kəndlərlə birləşdirən yolların əsaslı təmiri
4.3.3.11

Ağsu şəhərində yeni salınan küçələrin asfaltlaşdırılması

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.3.12.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.3.13.

4.3.3.16.

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.3.20.
Ağsuçayda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

53

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.3.21.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz olunması və
yenilərinin tikintisi
4.3.3.22.
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası işlərinin yerinə yetirilməsi
4.3.3.23.
Ağsu şəhərində idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.3.24.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2009-2010

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

İsmayıllı rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.3.25.
Heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, meyvəçilik, üzümçülük və
şərabçılığın inkişafının dəstəklənməsi
4.3.3.26.
Qədim misgərlik məmulatlarının və digər xalq sənətkarlıq
məhsullarının istehsalının dəstəklənməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.3.27.
Rayon ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması, yerli
əhəmiyyətli yolların əsaslı təmiri və yeni körpülərin tikintisi
4.3.3.28.
Şəhərin küçələrinin yenidən qurulması və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.3.29.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.3.30.
İsmayıllı şəhərinin bir sıra ictimai binalarının istilik təchizatı
sisteminin bərpası və yenidən qurulması
4.3.3.31.
İsmayıllı şəhərinin və rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının yaxşılaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.3.32.
Televiziya proqramlarının yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.3.33.
İsmayıllı şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması

2010

2009-2010

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
“Azərsu” ASC
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4.3.3.34.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.3.35.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının və meliorativ vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.3.36.
Çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.3.37.
Əlillər üçün bərpa mərkəzinin tikintisi və müvafiq avadanlıqlarla
təchizatı
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.3.38.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchizatı və
yenilərinin tikintisi
4.3.3.39.
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi,
tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.3.40.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.3.41.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman və akt zallarının, əlavə
sinif otaqlarının və yeni təhsil müəssisələrinin tikintisi
Qobustan rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.3.42.
Taxılçılıq, heyvandarlıq və quşçuluğun inkişafının dəstəklənməsi
4.3.3.43.
Rayonda aqroservis xidmətlərinin və yeni texnikalarla təchizatın
yaxşılaşdırılması
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.3.44.
Yerli tikinti materialları yataqlarının kəşfiyyatı
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.3.45.
Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının təmiri və yenidən qurulması
4.3.3.46.
Şəhərdaxili küçələrin təmiri və yenidən qurulması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.3.47.
Əhalinin elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
yenidənqurma işlərinin aparılması
4.3.3.48.
Rayon ərazisində hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013
2010-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
“Aqrolizinq” ASC

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

2010-2012

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC

2010-2011

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
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Rayonun kənd yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının
yaxşılaşdırılması, bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.3.50.
Qobustan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.3.51.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
4.3.3.49.

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.3.52.
Rayonda səhiyyə obyektlərinin tikintisi
4.3.3.53.
Qobustan şəhərində yeni mədəniyyət obyektinin tikintisi və rayon
ərazisində tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2011-2013
2010-2012

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

4.3.3.54.

Rayonda idman obyektlərinin tikintisi

2009-2011

Gənclər və İdman Nazirliyi

4.3.3.55.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

2009-2012

Təhsil Nazirliyi

2010-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2012
2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
“Aqrolizinq” ASC
Sənaye və Energetika Nazirliyi

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2009-2013
2010-2013

yerli icra hakimiyyəti
Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

“Azərenerji” ASC

Şamaxı rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.3.56.
Taxılçılıq, üzümçülük, şərabçılıq, arıçılıq, heyvandarlıq və
quşçuluğun inkişafının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
4.3.3.57.
Kənd əhalisinin aqroservis xidmətlərinə olan təlabatının
ödənilməsinin yaxşılaşdırılması
4.3.3.58.
Sənaye istehsalı sahələrinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.3.59.
Rayonda tikinti materialları axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.3.60.
Şamaxı şəhərinin küçələrinə asfalt-beton örtüyünün salınması
4.3.3.61.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və asfaltlanması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.3.62.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin və mövcud yarımstansiyaların
yenidən qurulması
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Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının bərpası və
qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.3.64.
Şamaxı şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.3.63.

4.3.3.65.

Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.3.66.
Şamaxı rayonunda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.3.67.
Şamaxı rayonunda mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.3.68.
Şamaxı ryonunda idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və
tikintisi
4.3.3.69.
Şamaxı rayonunda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə
sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2009-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013
2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

4.3.4. Gəncə -Qazax iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.1.
Heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, üzümçülük və digər kənd
təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsinin davam
etdirilməsi
4.3.4.2.
Sənaye istehsalı sahələrinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
4.3.4.3.
Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.4.
Regionda ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri,
yenidən qurulması və tikintisi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.5.
Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su
elektrik stansiyalarının tikintisi
4.3.4.6.
Yeni yarımstansiyanın inşası, yüksəkgərginlikli elektrik verilişi
xətlərinə birləşdirilməsi və yeni hava xətlərinin tikintisi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009

“Azərenerji” ASC

2009-2013
2009-2013
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4.3.4.7.
4.3.4.8.

Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənməsi
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012
2009-2013

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Gəncə şəhəri
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.9.
Maşınqayırma, metallurgiya, cihazqayırma, yüngül və yeyinti sənaye
sahələrinin inkişafının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
4.3.4.10.

Kənd təsərrüfatı üzrə elmi-tədqiqat institutlarının maddi-texniki
bazalarının möhkəmləndirilməsi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.11.
Şəhərdaxili və məhəllədaxili yolların və mövcud körpülərin əsaslı
təmiri
4.3.4.12.
Şəhər ərazisində yeni avtomobil körpülərinin inşası
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.13.
Şəhərin yaşayış ərazilərinin elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.4.14.

4.3.4.15.

Şəhərin səhiyyə müəssisələrinin mövcud qazanxanalarının
modernləşdirilməsi, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin
bərpası
Şəhərin qaz təminatının yaxşılaşdırılması və yeni yaşayış
massivlərinin qazlaşdırılması

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.16.
Şəhərdə müasir rabitə şəbəkəsinin yaradılması
4.3.4.17.

Televiziya proqramlarının yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.18.
Şəhərin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

2011-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2012

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2011

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2012

"Azəriqaz" QSC

2010-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2013

2010

2009-2011

“Azərsu” ASC

58

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Gəncəçay çayının sahilboyunun və məcrasının yenidən qurulması
işlərinin davam etdirilməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.4.20.
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin yaradılması
4.3.4.19.

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.21.
Şəhərin səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıq və inventarlarla
təchiz olunması
4.3.4.22.
Şəhərin mədəniyət obyektlərinin və abidələrinin əsaslı təmiri,
yenidən qurulması, bərpası və tikintisi
4.3.4.23.
İdman-sağlamlıq obyektlərinin təmiri və tikintisi
4.3.4.24.
Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2010--2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2013
2009-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2013

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2011

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2012

Səhiyyə Nazirliyi

2011-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Naftalan şəhəri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.25.
Şəhərin elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və elektrik verilişi
xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.26.
Şəhərdə məktəblər və yaşayış binaları üçün yeni qazanxanaların
tikintisi, məhəllədaxili və binadaxili istilik sistemlərinin bərpası
4.3.4.27.
Şəhərin və yeni salınmış yaşayış massivinin qaz təchizatının
yaxşılaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.28.
Şəhərin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.29.
Şəhərdə səhiyyə-kurort müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
4.3.4.30.
Mədəniyyət obyektlərinin təmiri, yenidən qurulması və tikintisi
Ağstafa rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
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Bitkiçilik, üzümçülük, arıçılıq və heyvandarlığın inkişafının
dəstəklənməsi
4.3.4.32.
Sənaye istehsalı sahələrinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
4.3.4.33.
Rayonun baytarlıq idarəsinin tikintisi və avadanlıqlarla təchizatı
4.3.4.34.
Tovuz Gömrük İdarəsinin yeni gömrük sərhəd-keçid məntəqələrinin
tikintisi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.35.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarına asfalt
örtüyünün salınması
4.3.4.36.
Ağstafa şəhərində küçələrin asfalt örtüyünün yenidən salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.37.
Rayon ərazisində yeni yarımstansiyaların inşası və onların şəbəkəyə
birləşdirilməsi
4.3.4.38.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və elektrik verilişi
xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.39.
Ağstafa şəhərində səhiyyə müəssisələrinin, əlil və şəhid ailələri üçün
tikilmiş binanın istilik təchizatı sisteminin bərpası
4.3.4.40.
Yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması və yeni
yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.41.
Televiziya proqramlarının yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsi
4.3.4.31.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.42.
Ağstafa şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.4.43.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.44.
Rayonun ərazisində meliorasiya və irriqasiya işlərinin həyata
keçirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.4.45.
Rayon ərazisində Kür və Ağstafa çaylarında mühafizə bəndlərinin
tikintisinin davam etdirilməsi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013
2009-2013
2010

Sənaye və Energetika Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Dövlət Gömrük Komitəsi

2010–2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010–2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2010

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
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4.3.4.46.

Rayon ərazisinin partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.47.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
4.3.4.48.
Rayon ərazisində yeni mədəniyyət obyektlərinin inşası və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.4.49.
Rayonda yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.4.50.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi
Daşkəsən rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.51.
Dağ-mədən sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsinin və yeni müəssisələrin yaradılmasının
dəstəklənməsi
4.3.4.52.
Bitkiçilik, heyvandarlıq və arıçılığın inkişafının dəstəklənməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.53.
Rayonda yerli əhəmiyyətli yolların təmiri
4.3.4.54.
Daşkəsən şəhərində küçələrin asfalt örtüyünün yenidən salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.55.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və elektrik verilişi
xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.56.
Daşkəsən şəhərində mövcud olan qazanxanaların
modernləşdirilməsi və yenilərinin tikintisi, məhəllədaxili və
binadaxili istilik sistemlərinin bərpası
4.3.4.57.
Rayonun kəndlərinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.58.
Rayonun kənd poçt şöbələri üçün yeni binaların tikintisi və radio
proqramlarının yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə rayon
RTYS-də güclü FM vericilərin quraşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2013

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
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4.3.4.59.

Rayonun kəndlərində ATS-lərin EATS-lərlə əvəz edilməsi

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.60.
Daşkəsən şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması
4.3.4.61.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.62.
Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.4.63.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin təmiri, tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.4.64.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.4.65.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu" ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013
2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013
2010-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
“Aqrolizinq” ASC

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

Gədəbəy rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.66.
Heyvandarlıq, arıçılıq və kartofçuluğun inkişafının dəstəklənməsi
4.3.4.67.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının müvafiq kənd təsərrüfatı
texnikalarına olan tələbatının ödənilməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.68.
Rayonda yerli əhəmiyyətli çınqıl və asfalt örtüklü avtomobil
yollarının təmiri və tikintisi
4.3.4.69.
Yerli əhəmiyyətli yollarda yerləşən körpülərin əsaslı təmiri və yeni
körpülərin tikintisi
4.3.4.70.
Gədəbəy şəhərində küçə və avtomobil yollarına asfalt örtüyünün
salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.71.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.72.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
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4.3.4.73.

Rayonun kəndlərində ATS-lərin yeni EATS-lərlə əvəz edilməsi,
telefonlaşdırılmamış kəndlərdə yeni EATS-lərin quraşdırılması

Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin rekonstruksiyası və poçt
şöbələri üçün yeni binaların tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.75.
Gədəbəy şəhərinin su təchizatının yenidənqurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.4.76.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
4.3.4.74.

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.4.77.
Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi
4.3.4.78.

Hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış
hərbi sursatlardan təmizlənməsi

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.79.
Rayonda səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
4.3.4.80.
Mədəniyyət obyektlərinin təmiri, tarix-mədəniyyət abidələrinin
bərpası və konservasiyası
4.3.4.81.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi
Goranboy rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.82.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının
genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.4.83.
Rayonda filiz yataqlarının axtarışı, mişar daşı, əhəngdaşı, sement
xammalı və tikinti qumları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin
aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.84.
Rayon ərazisində magistral yollardan kəndlərədək və kəndlərarası
yolların asfalt örtüklə yenidən salınması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

2010-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi,
yerli icra hakimiyyəti
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2011

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

2011-2012

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2013

Təhsil Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010–2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
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Goranboy və Dəliməmmədli şəhərlərində küçələrin asfalt örtüklə
yenidən salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.86.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.87.
Rayonun kəndlərinin qaz təchizatının bərpası, yenidən qurulması və
qazlaşdırılması
4.3.4.85.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.88.
Goranboy şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və
kanalizasiya sisteminin yaradılması
4.3.4.89.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.90.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
müvafiq işlərin yerinə yetirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.4.91.
Hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış
hərbi sursatlardan təmizlənməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.92.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz olunması və
yenilərinin tikintisi
4.3.4.93.
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi,
tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.4.94.
Rayonda təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, məktəblər üçün idman
zallarının, əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Göygöl rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.95.
Üzümçülük, şərabçılıq və heyvandarlığın inkişafının dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.4.96.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyat işlərinin
aparılması
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Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.97.
Rayon ərazisində magistral yollardan kəndlərədək və kəndlərarası
yolların asfalt örtüklə yenidən salınması
4.3.4.98.
Göygöl şəhərində şəhərdaxili yolların asfalt-beton və çınqıl örtük
hissəsinin əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.99.
Rayonun elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.100.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.101.
Göygöl şəhərində və rayonun digər yaşayış məntəqələrində rabitə
xidmətlərinin yaxşılaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.102.
Göygöl şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.4.103.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.104.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırlıması məqsədilə
müvafiq işlərin həyata keçirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.4.105.
Hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış
hərbi sursatlardan təmizlənməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.106.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz olunması və
yenilərinin tikintisi
4.3.4.107.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin təmiri, tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.4.108.
Rayonda yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.4.109.
Rayonun təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, məktəblər üçün idman
zallarının, qazanxanaların, əlavə sinif otaqlarının tikintisi və yeni
təhsil müəssisələrinin inşası

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2011-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

65

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Qazax rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.110.
Taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq və meyvə-tərəvəz məhsullarının
istehsalının və emalının genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.4.111.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.112.
Rayon mərkəzi ilə kəndləri birləşdirən və kəndlərarası avtomobil
yollarının asfaltlaşdırılması
4.3.4.113.
Şəhərdaxili yolların asfaltlaşdırılması, rayonun yaşayış
məntəqələrində yolların işıqlandırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.114.
İstehlakçıların etibarlı elektrik təchizatı üçün rayonun elektrik
şəbəkəsində yenidənqurma işlərinin aparılması, hava elektrik verilişi
xətlərinin özünüdaşıyan izoliyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.115.
Qazax şəhərində səhiyyə və təhsil müəssisələrinin istilik təchizatı
sisteminin bərpasi
4.3.4.116.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və yeni salınmış yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.117.
Qazax şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.4.118.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.119.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.4.120.
Rayonun qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayan məntəqələrinin
Ağstafaçay çayının sel sularından mühafizəsi tədbirlərinin davam
etdirilməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011–2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2011

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
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Xram və Kür çaylarının Qazax rayonunun kəndləri ərazisindəki
hissələrində sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
4.3.4.122.
Hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış
hərbi sursatlardan təmizlənməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.4.123.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ictimai binaların və
onlar üçün salınmış qəsəbədəki yaşayış evlərinin təmiri
4.3.4.121.

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.124.
Səhiyyə obyektlərinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz olunması və yeni
səhiyyə obyektlərinin tikintisi
4.3.4.125.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin təmiri, yenidən qurulması, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.4.126.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin təmiri, avadanlıqlarla
təchizatı və yenilərinin tikintisi
4.3.4.127.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri və yeni məktəb binalarının
tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012
2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

yerli icra hakimiyyəti
Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2012
2010-2013

“Azərenerji” ASC
“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

Samux rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.128.
Taxılçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq və meyvə-tərəvəz məhsullarının
istehsalının genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.129.
Samux şəhəri küçələrinin asfaltlaşdırılması
4.3.4.130.
Rayonda kəndlərarası avtomobil yollarının əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.131.
Rayonda yeni yarımstansiyaların inşası və şəbəkəyə birləşdirilməsi
4.3.4.132.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.4.133.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
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Samux şəhərinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması və
kanalizasiya sisteminin yaradılması
4.3.4.135.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.136.
Rayonun ərazisində meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata
keçirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.137.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz olunması və
yenilərinin tikintisi
4.3.4.134.

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

4.3.4.138.

Rayonun mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

4.3.4.139.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

2009-2012

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi

2011–2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.143.
Rayon ərazisində kəndlərarası avtomobil yollarının asfaltlaşdırılması
4.3.4.144.
Şəmkir şəhərinin küçələrinin asfaltlaşdırılması

2010-2013
2009-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.145.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2011-2012

"Azəristiliktəchizat" ASC

Şəmkir rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.140.
Üzümçülük, şərabçılıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik və heyvandarlığın
inkişafının dəstəklənməsi
4.3.4.141.

Emal müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirliməsinin
dəstəklənməsi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.4.142.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
işlərinin aparılması

4.3.4.146.

Şəmkir şəhərində səhiyyə müəssisələrinin istilik təchizatı
sistemlərinin bərpası
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması

2009-2012

“Azəriqaz” QSC

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.148.
Rayonun mərkəzi və kənd ATS-lərinin müasir texnologiya əsasında
rekonstruksiyası

2010-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

4.3.4.147.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.149.
Şəmkir şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.4.150.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.151.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
subartezian quyularının qazılması
4.3.4.152.
Suvarılan torpaq sahələrində qrunt sularının səviyyəsinin aşağı
salınması tədbirləri
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.153.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
4.3.4.154.
Rayonda tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.4.155.
Rayonda idman obyektinin tikintisi
4.3.4.156.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

2010-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013
2009-2010
2009-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2011

Dövlət Gömrük Komitəsi

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Tovuz rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.4.157.
Taxılçılıq, üzümçülük, şərabçılıq, kartofçuluq, heyvandarlıq və digər
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının və emalının
genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
4.3.4.158.
Tovuzda gömrük terminalı və anbarlarının tikintisi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.4.159.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
işlərinin aparılması
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Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.4.160.
Rayon ərazisində kəndlərarası avtomobil yollarının
asfaltlaşdırılması, avtomobil körpülərinin əsaslı təmiri və yenilərinin
tikintisi
4.3.4.161.
Tovuz şəhəri ərazisində küçələrin və avtomobil yollarının
asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.4.162.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.4.163.
Rayonda səhiyyə və təhsil müəssisələrinin istilik təchizatı
sistemlərinin bərpası
4.3.4.164.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.4.165.
Tovuz şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.4.166.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.4.167.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.4.168.
Rayonda Zəyəm çayının sel və daşqın sularına qarşı tədbirlərin
həyata keçirilməsi
4.3.4.169.
Hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış
hərbi sursatlardan təmizlənməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.4.170.
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin tikintisi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.4.171.
Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.4.172.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrin bərpası və konservasiyası
4.3.4.173.
Rayonda idman obyektlərinin tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2009-2010

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

2011-2012

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2010

Gənclər və İdman Nazirliyi
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4.3.4.174.

Dövlət Proqramı
2009-2013

Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, məktəblər üçün idman zallarının,
əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi
2010-2013
4.3.5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Təhsil Nazirliyi

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.5.1.
Meyvəçilik, heyvandarlıq, quşçuluq məhsullarının istehsalının
inkişafının dəstəklənməsi
4.3.5.2.
Yüngül və yeyinti sənayesi sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi

2010-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

”Azərenerji” ASC

2010-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

4.3.5.3.

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.5.4.
Magistral avtomobil yollarının ətrafının yaşıllaşdırılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.5.5.
Ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri, yenidən
qurulması və tikintisi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.5.6.
İqtisadi rayon üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su elektrik
stansiyalarının tikintisi
4.3.5.7.
Sənaye, kənd təsərrüfatı və məişət tullantılarından bio maddələrin
istehsalı və tətbiqi üzrə müasir texnologiyaların işlənməsi və tətbiqi
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.5.8.
Vəlvələçay çayında mühafizə tədbirlərinin aparılması
4.3.5.9.

Şimal çaylarında su götürmə və nəqletmə qurğularının tikintisi

Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.5.10.
Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənməsi
4.3.5.11.

Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2010-2013

2010-2012

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi

2009-2013

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Dəvəçi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.5.12.
Taxılçılıq, heyvandarlıq və quşçuluğun inkişafının dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.5.13.
Dəvəçi rayonunda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və
kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.5.14.
Dəvəçi şəhərini kəndlərlə birləşdirən yerli əhəmiyyətli yolların əsaslı
təmiri
4.3.5.15.
Dəvəçi şəhərində küçələrin əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.5.16.
Rayon elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulması
4.3.5.17.
Dəvəçi şəhərinin səhiyyə müəssisələrinin istilik təchizatı sistemlərinin
bərpası
4.3.5.18.
Dəvəçi şəhərinin yeni yaşayış massivinin və rayonun yaşayış
məntəqələrinin qaz təchizatının bərpası, yaxşılaşdırılması və
qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.19.
Dəvəçi şəhərində yeni elektron ATS-nin quraşdırılması, rayonun
kəndlərinə telefon xətlərinin çəkilməsi və poçt şöbələri üçün binaların
tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.20.
Dəvəçi şəhərinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması və
kanalizasiya sisteminin yaradılması
4.3.5.21.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.5.22.
Rayonun suvarılan torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.5.23.
Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2009-2010

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2012

Səhiyyə Nazirliyi
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4.3.5.24.
4.3.5.25.
4.3.5.26.

Dəvəçi şəhərində mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi,
tarix-mədəniyyət abidələrinin konservasiyası
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
Rayonun məktəblərinin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010

Dövlət Gömrük Komitəsi

Xaçmaz rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.5.27.
Meyvəçilik, tərəvəzçilik, taxılçılıq və heyvandarlıq məhsullarının
istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsinin davam
etdirilməsi
4.3.5.28.
Xaçmaz Gömrük İdarəsinin “Xudat” gömrük sərhəd-keçid
məntəqəsinin tikintisi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.5.29.
Rayon ərazisində yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarına asfalt örtüyün
çəkilməsi, kəndlərarası avtomobil yollarının bərpası və avtomobil
körpülərinin tikintisi
4.3.5.30.
Şəhərdaxili avtomobil yollarının bərpası və inkişafı
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.5.31.
Rayonun yaşayış məntəqələrindəki yeni yaşayış massivlərinin elektrik
enerjisi ilə təminatı üçün tədbirlərin görülməsi
4.3.5.32.
Xudat şəhəri və ətraf kəndlərində 0,4 kV-luq şəbəkənin SİP kabellərlə
yenidən qurulması
4.3.5.33.
Rayonun təhsil və səhiyyə müəssisələrinin istilik təchizatı
sistemlərinin bərpası
4.3.5.34.
Xaçmaz şəhərinin və qazlaşmış yaşayış məntəqələrinin qaz
təminatının yaxşılaşdırılması, rayonun yeni yaşayış massivlərinin və
kənd yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.35. Xaçmaz şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.5.36. Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC

2009-2010

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC

2010-2012

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC
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2011-2013

“Azərsu” ASC

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.5.38.
Suvarma şəbəkəsinin bərpası

2010-2011

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.5.39.
Çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2011-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2011-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.5.44.
Meyvəçilik, taxılçılıq, arıçılıq və heyvandarlıq məhsulları istehsalının
və emalının inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.5.45.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin
aparılması

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2011
2009-2010

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC

4.3.5.37.

Xaçmaz, Quba, Qusar şəhərlərinin çirkab sularını təmizləyən
təmizləyici-ötürücü qurğuların bərpası

Dövlət Proqramı
2009-2013

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.5.40.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz olunması və
yenilərinin tikintisi
4.3.5.41.
Rayonda mədəniyyət obyektıərinin təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.5.42.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin yenidən qurulması və tikintisi
4.3.5.43.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi
Quba rayonu

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.5.46.
Rayonda kəndlərarası yolların əsaslı təmiri
Şəhərdaxili yolların asfalt örtüyünün əsaslı təmiri və şəhərin yeni
yaşayış massivlərində küçələrin asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.5.48.
Elektrik enerjisi sisteminin yaxşılaşdırılması
4.3.5.49.
Hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması
4.3.5.47.
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Quba şəhərinin səhiyyə müəssisələri üçün yeni qazanxananın
tikintisi, məhəllədaxili və binadaxili istilik sisteminin bərpası
4.3.5.51.
Quba şəhərinin və rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təminatının
yaxşılaşdırılması, rayonunun yeni yaşayış massivlərinin və kənd
yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.52.
Rayonda və ətraf ərazilərdə AzTV və İTV proqramlarının keyfiyyətli
yayımının təmin edilməsi
4.3.5.53.
Rayonun kəndlərində telefon rabitəsinin yaxşılaşdırılması
4.3.5.50.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.54.
Quba şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.5.55.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.5.56.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılmaısı
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.5.57.
Rayonun kəndlərinin çayların sel və daşqın sularından mühafizəsi
üçün sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.5.58.
Əlillər üçün Bərpa Mərkəzinin tikintisi və müvafiq avadanlıqlarla
təchizatı
4.3.5.59.
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin yaradılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.5.60.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz edilməsi və
yenilərinin tikintisi
4.3.5.61.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.5.62.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin inşası

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2011

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010
2010-2012

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi
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2010-2013

Təhsil Nazirliyi

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.5.64.
Meyvəçilik, taxılçılıq, arıçılıq və heyvandarlıq məhsulları istehsalının
və emalının inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.5.65.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin
aparılması

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2009-2010
2010-2013

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
“Azəriqaz” QSC

2009-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2010-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2011

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

4.3.5.63.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otağının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

Qusar rayonu

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.5.66.
Rayon ərazisundə yerli əhəmiyyətli yolların əsaslı təmiri və bərpası,
çaylar üzərindəki körpülərin əsaslı təmiri və yeni körpülərin tikintisi
4.3.5.67.
Şəhər küçələrinin təmiri və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.5.68.
Elektrik enerjisi təchizatı sisteminin yaxşılaşdırılması
4.3.5.69.
Rayonda hava elektrik verilişi xətlərinin yenidən qurulması
4.3.5.70.
Qusar şəhərinin və rayonun digər yaşayış məntəqələrinin qaz
təminatının yaxşılaşdırılması, rayonunun yeni yaşayış massivlərinin
və kənd yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.71.
Radio proqramlarının yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsi, poçt və
telefon rabitəsinin yaxşılaşdırılması, yeni poçt binalarının tikintisi
4.3.5.72.

Rayonda kənd ATS-lərinin EATS-lərlə əvəz edilməsi

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.73.
Qusar şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.5.74.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
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4.3.5.75.

Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün
subartezian quyularının qazılması

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.5.76.
Rayon ərazisində çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.5.77.
Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.5.78.
Rayon ərazisində mədəniyyət-turizm obyektlərinin tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.5.79.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman və ya akt zallarının, əlavə
sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013
2010-2012

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013
2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
yerli icra hakimiyyəti

2009-2013
2009-2013

"Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC
“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

Siyəzən rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.5.80.
Heyvandarlıq, quşçuluq və taxılçılığın inkişafının dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.5.81.
Rayon ərazisində yeni tikinti materialları yataqlarının axtarışı və
kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.5.82.
Kəndlərarası yolların bərpası və tikintisi
4.3.5.83.
Şəhərdaxiliı yolların bərpası və tikintisi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.5.84.
Elektrik enerjisi təminatı sisteminin yaxşılaşdırılması
4.3.5.85.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.5.86.
Siyəzən şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.5.87.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
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4.3.5.88.
4.3.5.89.
4.3.5.90.
4.3.5.91.

Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
Xəzər dənizi sahili boyu turizm komplekslərinin yaradılması
Rayonda yeni idman obyektlərinin tikintisi
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012
2009-2013
2010-2012
2010-2013

4.3.6. Lənkəran iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.1.
Subtropik meyvəçilik, çayçılıq, tərəvəzçilik və kənd təsərrüfatı
2009-2013
məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsinin
davam etdirilməsi
4.3.6.2.
Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi
2009-2013
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.6.3.
Ölkə əhəmiyyətli avtomobil yolunun yenidən qurulması və tikintisi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.4.
İqtisadi rayon üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su elektrik
stansiyalarının tikintisi
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.6.5.
Xəzər dənizi boyunca sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.6.6.
Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənməsi
4.3.6.7.
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2011

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2011-2013

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2009-2013

Astara rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.8.
Subtropik meyvəçilik, çayçılıq, tərəvəzçilik və digər kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
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Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və
asfaltlaşdırılması, çaylar üzərində avtomobil körpülərinin tikintisi
4.3.6.10.
Astara şəhəri ərazisində küçələrin əsaslı təmiri və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.11.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.6.12.
Astara şəhərində bir neçə ictimai binanın istilik təchizatı sistemlərinin
bərpası
4.3.6.13.
Astara şəhərinin və rayonun digər yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının yaxşılaşdırılması və bərpası
4.3.6.9.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.14.
Rayonun yaşayış məntəqələrində ATS-lərin EATS-lərlə əvəz edilməsi,
yeni EATS-lərin tikintisi, bütün EATS-lərin fiber-optik kabellərlə
qoşulmasının təmin edilməsi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.15.
Astara şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.6.16.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.6.17.
Astara çayında sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
4.3.6.18.

Pensər çayında sahilbərkitmə işlərinin aparılması

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.6.19.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.6.20.
4.3.6.21.
4.3.6.22.

Rayonun ərazisində yeni mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
Rayonda yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013
2010-2011

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2010

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2011-2012

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2012
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Cəlilabad rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.23.
Heyvandarlıq, taxılçılıq, kartofçuluq və üzümçülüyün inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.6.24.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin
aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.6.25.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və
asfaltlaşdırılması
4.3.6.26.
Cəlilabad və Göytəpə şəhərlərində şəhərdaxili yolların əsaslı təmiri
və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.27.
Rayonun elektrik təchizatı sistemində yenidənqurma işlərinin həyata
keçirilməsi
4.3.6.28.
Rayon mərkəzində istilik təchizatı sistemi üzrə yenidənqurma
işlərinin aparılması
4.3.6.29.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.30.
Rayonun mərkəzi ATS-nin rekonstruksiyası və rayonun yaşayış
məntəqələrində poçt şöbələri üçün yeni binaların tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.31.
Cəlilabad şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.6.32.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.6.33.
Rayonda suvarma-drenaj şəbəkələrinin bərpası

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2012

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2011

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
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4.3.6.34.
4.3.6.35.
4.3.6.36.
4.3.6.37.

Dövlət Proqramı
2009-2013

Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
Rayon ərazisində yeni mədəniyyət obyektlərinin tikintisi

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Rayonda yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri və yeni məktəb binalarının tikintisi
Lerik rayonu

2009-2010
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2011

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.38.
Heyvandarlıq, arıçılıq və tütünçülüyün inkişafının dəstəklənməsinin
davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.6.39.
Rayon ərazisində mərmər və tikinti materialları yataqlarının axtarışı
və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.6.40.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və
asfaltlaşdırılması
4.3.6.41.
Lerik şəhərində şəhərdaxili yolların əsaslı təmiri və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.42.
Rayonun elektrik təchizatı sistemində yenidənqurma işlərinin
aparılması
4.3.6.43.
Lerik şəhərinin bir sıra ictimai binalarının istilik təchizatı sisteminin
bərpası
4.3.6.44.
Lerik şəhərinin və kəndlərinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.45.
Televiziya və radio proqramlarının yayım keyfiyyətinin
yüksəldilməsi məqsədilə yenidənqurma işlərinin aparılması və
rayonun mərkəzi ATS-nin rekonstruksiyası
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.46.
Lerik qəsəbəsinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.6.47.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
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Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.6.48.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
4.3.6.49.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, tarix-mədəniyyət
abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.6.50.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.51.
Çayçılıq, tərəvəzçilik, subtropik və sitrus meyvəçiliyi və balıqçılıq
məhsullarının istehsalı və emalının inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.6.52.
Rayonda tikintiyə olan tələbatı ödəmək məqsədilə yeni yataqların
axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.6.53.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və
asfaltlaşdırılması
4.3.6.54.
Lənkəranda şəhərdaxili yolların əsaslı təmiri və asfaltlaşdırılması

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2009-2012
2010-2011

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

Lənkəran rayonu

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.55.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.6.56.
Rayonun hava xətlərinin yenidən qurulması
4.3.6.57.
Lənkəran şəhərində bir sıra ictimai binanın istilik təchizatı sisteminin
bərpası
4.3.6.58.
Lənkəran şəhərinin və rayonunun yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının yaxşılaşdırılması, bərpası, yeni yaşayış massivlərinin və
digər yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.59.
Rayonun yaşayış məntəqələrində yeni poçt binalarının tikintisi
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4.3.6.60.

Rayonun telefon şəbəkəsinin müasir texnologiya əsasında yenidən
qurulması və bir sıra yeni EATS-lərin tikintisi

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.61.
Lənkəran şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.6.62.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.6.63.
Suvarma şəbəkəsinin bərpası və tikintisi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.6.64.
Rayon ərazisində su təsərrüfatı obyektlərinin bərpası və rayon
ərazisindəki çaylarda sahilbərkitmə işləri daxilində nəzərdə tutulan
obyektlərin tikintisinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.6.65.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
olunması və yenilərinin tikintisi
4.3.6.66.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrin bərpası
4.3.6.67.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin yenidən qurulması və
tikintisi
4.3.6.68.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının, və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Masallı rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.69.
Tikinti materialları istehsalı və ağac emalı müəssisələrinin
fəaliyyətinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
4.3.6.70.
Heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik məhsullarının istehsalı və
emalının genişləndirilməsinin dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri

83

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Dövlət Proqramı
2009-2013

Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin
aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.6.72.
Rayon ərazisindən keçən ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının və
kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və asfaltlaşdırılması

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

Masallı şəhərində şəhərdaxili yolların əsaslı təmiri və
asfaltlaşdırılması

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

4.3.6.71.

4.3.6.73.

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.74.
Rayonun elektrik təchizatı sistemində yenidənqurma işlərinin
aparılması
4.3.6.75.
Masallı şəhərində bir neçə ictimai binanın istilik təchizatı sisteminin
bərpası
4.3.6.76.
Masallı şəhərinin və rayonun digər yaşayış məntəqələrinin qaz
təchizatının yaxşılaşdırılması, bərpası və qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.77.
Rayonun ATS şəbəkələrinin tam elektronlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.78.
Masallı şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.6.79.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.6.80.
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin yaradılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.6.81.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.6.82.
Rayonun mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.6.83.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin təmiri və yenilərinin
tikintisi

2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

”Azəriqaz” QSC

2010-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2011-2012

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
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4.3.6.84.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2013
2010-2012

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012
2010-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

Yardımlı rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.6.85.
Heyvandarlıq, arıçılıq, taxılçılıq və tütünçülüyün inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.6.86.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat
işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.6.87.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri və yerli
əhəmiyyətli avtomobil yollarına asfalt örtüyün çəkilməsi
4.3.6.88.
Yardımlı şəhərində şəhərdaxili yolların asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.6.89.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.6.90.
Yardımlı şəhərinin və kəndlərinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.6.91.
Yardımlı şəhərinin su təchizatı sisteminin yenidən qurulması və
kanalizasiya sisteminin yaradılması
4.3.6.92.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.6.93.
Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin inşası
4.3.6.94.
Rayonda yeni mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, tarix-mədəniyyət
abidələrinin bərpası
4.3.6.95.
Rayonda yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.6.96.
Məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb
binalarının tikintisi
4.3.7. Naxçıvan iqtisadi rayonu
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Naxçıvan şəhərində beynəlxalq sərgilərin keçirilməsi üçün müvafiq
sərgi mərkəzlərinin yaradılması
4.3.7.2.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında gömrük infrastrukturunun inkişaf
etdirilməsi
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.7.3.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni sənaye müəssisələrinin
tikintisinin dəstəklənməsi
4.3.7.4.
Dağ-mədən sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və yeni
müəssisələrin yaradılmasının dəstəklənməsi
4.3.7.5.
Muxtar respublika ərazisində mövcud olan ASC-lərin fəaliyyətinin
bərpası və inkişafının dəstəklənməsi
4.3.7.1.

4.3.7.6.
4.3.7.7.

Müxtəlif növ yeyinti məhsulları istehsalı müəssisələrinin
yaradılmasının dəstəklənməsi
Yeni tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin
gücləndirilməsi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013
2009-2013

2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009–2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

Rayon mərkəzlərində meyvə, tərəvəz və kartof məhsulunun
saxlanılması üçün soyuducu anbarların yaradılması
Qarışıq yem istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi

2009-2013

4.3.7.10.

Muxtar respublikada üzümlüklərin və meyvə bağlarının əkin
sahələrinin bərpası və genişləndirilməsinin, baramaçılığın bərpası və
inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

4.3.7.11.

Aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi,
“Naxaqrolizinq” ASC-nin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi
Sərhəd baytarlıq nəzarəti məntəqələrində müvafiq avadanlıqlarla
təchiz olunmuş diaqnostika laboratoriyalarının tikintisi
Quşçuluq müəssisələrində istehsalın genişləndirilməsinin
dəstəklənməsi
Balıqçılığın inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

4.3.7.8.
4.3.7.9.

4.3.7.12.
4.3.7.13.
4.3.7.14.

2009-2013

2009-2013
2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
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4.3.7.15.

4.3.7.16.

4.3.7.17.

Kənd təsərrüfatına yararsız və azyararlı torpaq sahələrində meşə və
qoruyucu meşə zolaqlarının salınması, meşə fondunun səmərəli
istifadəsi, qorunması və bərpası tədbirlərinin həyata keçirilməsi
Radioaktiv çirklənmənin qarşısının alınması məqsədilə müvafiq
mərkəzin, ətraf mühitin mühafizəsi üçün kompleks laboratoriyaların
yaradılması və zəruri avadanlıqlarla təchiz edilməsi
Təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin Erkən Xəbərdarlıq Sisteminin
(EXS) inkişaf etdirilməsi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.7.18.
Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində respublika əhəmiyyətli
avtomobil yollarının çəkilməsi və körpülərin tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

4.3.7.19.

Şəhər və rayonlarda daxili avtomobil yollarının təmiri

2009-2013

4.3.7.20.

Muxtar respublikanın dəmir yolu xətlərinin bərpası, yük anbarlarının,
digər zəruri infrastrukturların yaradılması, sərnişin daşınmasının
səmərəliliyinin artırılması

2010-2013

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.7.21.
Çayların üzərində kiçik su elektrik stansiyalarının tikintisi
Ordubad və Culfa rayonlarının Arazboyu düzənlik ərazisində külək
elektrik qurğularının quraşdırılması
4.3.7.23.
Alternativ enerji mənbələrinin, o cümlədən günəş enerjisi ilə qidalanan
müasir tipli elektrik stansiyalarının tikintisi
4.3.7.24.
Şəhər və rayonların istilik sisteminin kompleks şəkildə bərpası və
yenidən qurulması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.7.25.
Muxtar respublikada universal telekommunikasiya və poçt
xidmətlərinin təşkili
4.3.7.26.
İnformasiya-marketinq məntəqələri yaradılmaqla elektron ticarətin
təşkili
4.3.7.22.

2009-2013
2009-2013
2009-2013
2009-2013

2009-2013
2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
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4.3.7.27.

4.3.7.28.
4.3.7.29.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayon mərkəzləri arasında
fiber-optik kabellə rabitənin və kənd ATS-lərinin optik ara
bağlantılarla təşkili
Muxtar respublikanın bütün ərazisində simsiz internetin təşkili

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Telekommunikasiya şəbəkəsində yeni texnologiyanın tətbiqinin
genişləndirilməsi

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.7.30.
"Su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri layihəsi" çərçivəsində şəhər
və rayon mərkəzlərinin, ətraf kəndlərin su təchizatı və kanalizasiya
sisteminin yenidən qurulması
4.3.7.31.
Yeraltı içməli su mənbələrinin (kəhrizlər) bərpası və istifadəyə
verilməsi
4.3.7.32.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu yaşayış məntəqələrində
modul tipli sutəmizləyici qurğuların qurulması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.7.33.
Suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, su anbarlarının, nasosların
və suvarma sistemlərinin bərpası, suvarma suyundan istifadənin
səmərəliliyinin yüksəldilməsi, meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin
davam etdirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.7.34.
Sel və daşqın sularının zərərli təsirinə qarşı kompleks tədbirlərin
həyata keçirilməsi, Araz çayının və digər çayların ətrafında mövcud
su bəndlərində təmir-bərpa işlərinin davam etdirilməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.7.35.
Qarabağ müharibəsi əlillərinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
4.3.7.36.
4.3.7.37.

Dövlət Proqramı
2009-2013

Naxçıvan şəhərində əlillər üçün tədris-istehsalat və ixtisaslaşmış
idman-sağlamlıq mərkəzlərinin yaradılması
Naxçıvan şəhərində və Muxtar respublikanın rayonlarında
Məşğulluq Xidməti orqanları nəzdində peşə-tədris mərkəzlərinin
yaradılması

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
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4.3.7.38.

Naxçıvan şəhərində əlillər və korlar üçün xüsusi informasiya
texnologiyaları mərkəzlərinin yaradılması

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.7.39.
Muxtar respublika ərazisində yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.7.40.
4.3.7.41.
4.3.7.42.

4.3.7.43.

4.3.7.44.
4.3.7.45.
4.3.7.46.

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

Muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası və qorunması
tədbirlərinin davam etdirilməsi
Muxtar respublikada dağ-turizm şəbəkəsinin formalaşdırılması,
kurort-sanatoriya və turizm komplekslərinin yaradılması

2009-2013

Rayonlarda fəaliyyət göstərən muzey, kitabxana, klub, mədəniyyət
evi, uşaq musiqi məktəbləri və digər mədəniyyət müəssisələrinin
təmiri və maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində mövcud olan idmansağlamlıq obyektlərinin maddi-texniki bazalarının
möhkəmləndirilməsi və yenilərinin tikintisi
Naxçıvan şəhərində və rayonlarda yeni məktəb binalarının tikintisi

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

Mövcud məktəb, məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin və peşə
məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
Şəhər və rayon mərkəzlərində uşaq yaradıcılıq mərkəzlərinin
yaradılması və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi

2009-2013

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti

2009-2013

2009-2013

4.3.8. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.1.
Kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalı və emalının
genişləndirilməsinin dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
4.3.8.2.
Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.3.
Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarının yenidən qurulması və
tikintisi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.4.
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik su
elektrik stansiyalarının tikintisi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2012

Nəqliyyat Nazirliyi

2009-2013

“Azərenerji” ASC
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Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.5.
Regionun çaylarında yeni su anbarlarının tikintisi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.8.6.
Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənməsi
4.3.8.7.
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2011-2013

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2009-2013

Balakən rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.8.
Taxılçılıq, tütünçülük, ipəkçilik, meyvəçilik və heyvandarlıq
məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsinin
davam etdirilməsi
4.3.8.9.
Balakəndə gömrük terminalı və anbarlarının tikintisi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.8.10.
Rayonda tikinti materiallarına aid əlavə resursların
müəyyənləşdirilməsi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.11.
Magistral avtomobil yolunun Balakən şəhərinin ərazisindən kənara
çıxarılması, rayon ərazisində kəndlərarası yolların təmiri və tikintisi
4.3.8.12.
Balakən şəhəri ərazisində küçələrin və avtomobil yollarının
asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.13.
Rayonun elektrik şəbəkəsində yenidənqurma işlərinin aparılması
4.3.8.14.
Balakən şəhərində qazanxanaların modernləşdirilməsi,
məhəllədaxili və binadaxili istilik sisteminin bərpası
4.3.8.15.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.16.
Balakən şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Dövlət Gömrük Komitəsi

2009-2011

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013
2011

"Şəki RET" MMC
“Azəristiliktəchizat” ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

“Azərsu” ASC
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Rayonun yaşayış məntəqələrində içməli su təminatının
yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.18.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün
subartezian quyularının qazılması
4.3.8.17.

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.8.19.
Rayon ərazisində axan çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam
etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.8.20.
Rayonda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.8.21.
4.3.8.22.
4.3.8.23.

Rayonda mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, tarix-mədəniyyət
abidələrinin bərpası və konservasiyası
Rayon ərazisində yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2011

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

Sənaye və Energetika Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2012

“Şəki RET” MMC

Qax rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.24.
Taxılçılıq, tütünçülük, ipəkçilik, meyvəçilik və heyvandarlıq
məhsullarının istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsinin
davam etdirilməsi
4.3.8.25.
Tikinti materialları istehsalının genişləndirilməsinin dəstəklənməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.8.26.
Rayonda tikinti materialları (gil, çınqıl, qum) yataqlarının axtarışı
və kəşfiyyatı işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.27.
Rayonda kəndlərarası avtomobil yollarına asfalt örtüyün salınması
və yeni körpülərin tikintisi
4.3.8.28.
Qax şəhərdaxili küçələrə və avtomobil yollarına asfalt örtüyün
salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.29.
Rayonda elektrik şəbəkəsinin yenidən qurulması
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Qax şəhərində bir neçə ictimai binanın istilik təchizatı sistemlərinin
bərpası
4.3.8.31.
Qax şəhərinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, rayonunun
kəndlərinin və yeni yaşayış massivlərinin qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.32.
Qax şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.8.33.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2010

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.34.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.8.35.
Rayonun çaylarında sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

4.3.8.30.

4.3.8.36.

İlisu kəndinin mühafizəsi tədbirlərinin davam etdirilməsi

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.8.37.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.8.38.
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.8.39.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin təmiri və tikintisi
4.3.8.40.

Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi

2010-2012

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2011

Gənclər və İdman Nazirliyi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Qəbələ rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.41.
Taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik və heyvandarlıq məhsullarının
istehsalının və emalının inkişafının dəstəklənməsinin davam
etdirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
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4.3.8.42.

Rayonda tikinti materialları (gil, qum, çınqıl, əhəngdaşı və s.)
yataqlarının axtarış və kəşfiyyatı işlərinin aparılması

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.43.
Rayon üzrə kəndlərarası yolların tikilməsi və asfaltlaşdırılması,
çaylar üzərində körpülərin tikintisi
4.3.8.44.
Qəbələ şəhərdaxili yolların asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.45.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.8.46.
Rayon ərazisində yarımstansiyaların yenidən qurulması
4.3.8.47.
Şəhərdə bir neçə ictimai binanın istilik təchizatı sisteminin bərpası
4.3.8.48.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.49.
Qəbələ şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.8.50.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.51.
Rayonun kəndlərinin əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.8.52.
Rayonun çaylarında sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.8.53.
Rayonun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.8.54.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.8.55.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010–2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013
2010-2011
2010-2013

“Azərenerji” ASC
"Azəristiliktəchizat" ASC
“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
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4.3.8.56.

Məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının, idman, akt
zallarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

“Aqrolizinq” ASC

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2012
2010-2013

“Şəki RET” MMC
“Azəriqaz” QSC

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2011
2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

Oğuz rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.57.
Taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik və heyvandarlıq, quşçuluq
məhsullarının istehsalının inkişafının dəstəklənməsi
4.3.8.58.
Aqrar sektorun müasir texnika ilə təchizatının yaxşılaşdırılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.59.
Rayonda kəndlərarası yerli əhəmiyyətli yollara asfalt örtüyünün
salınması
4.3.8.60.
Şəhərdaxili yollara asfalt örtüyünün salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.61.
Rayonun elektrik şəbəkəsində yenidənqurma işlərinin aparılması
4.3.8.62.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması,
bərpası və qazlaşdırılması
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.63.
Oğuz şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.8.64.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.65.
Rayonun kəndlərinin əkin sahələrində drenaj şəbəkəsinin yenidən
qurulması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.8.66.
Çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.8.67.
Oğuz rayonunda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.8.68.
Rayonun ərazisində mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi,
tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.8.69.
Rayonda məktəb binalarının əsaslı təmiri, idman və akt zallarının,
əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi
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Dövlət Proqramı
2009-2013

Şəki rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.70.
İpəkçilik, taxılçılıq, meyvəçilik, heyvandarlıq, arıçılıq və
tütünçülüyün inkişafının dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
4.3.8.71.
Yüngül sənaye sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi
Kənd təsərrüfatı üzrə elmi tədqiqat institutlarının Şəki dayaq
məntəqələrinin maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.8.73.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
işlərinin aparılması, yeraltı su mənbələrinin axtarışı
4.3.8.74.
Yol kənarlarının yaşıllaşdırılması və meşə mühafizə zolaqlarının
salınması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.75.
Rayonda kəndlərarası avtomobil yollarına asfalt örtüyün salınması,
rayonun kəndlərində körpülərin təmiri və ya tikintisi
4.3.8.76.
Şəki şəhərdaxili avtomobil yollarına asfalt örtüyünün salınması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.77.
Rayonun elektrik şəbəkəsində yenidənqurma işlərinin aparılması
4.3.8.78.
Şəki şəhərində bir neçə ictimai binanın istilik təchizatı sisteminin
bərpası
4.3.8.79.
Şəki şəhərinin və rayonun yaşayış məntəqələrinin qaz təchizatının
yaxşılaşdırılması, bərpası və qazlaşdırılması
4.3.8.72.

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.80.
Rayonda telefon rabitəsinin yaxşılaşdırılması, televiziya və radio
proqramlarının yayım keyfiyyətinin yüksəldilməsi tədbirlərinin
yerinə yetirilməsi və yeni poçt şöbələrinin tikintisi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.81.
Şəki şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.8.82.
Yaşayış məntəqələrinin su təchizatının yaxşılaşdırılması

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013
2011-2012

Sənaye və Energetika Nazirliyi, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2012
2009-2010

"Şəki RET" MMC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2013

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2011

“Azərsu” ASC

2009-2013

“Azərsu” ASC

95

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.83.
Rayonun əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün
subartezian quyularının qazılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.8.84.
Çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
4.3.8.85.

Şəki şəhərinin mərkəzi ilə axan çayların yataqlarının təmizlənməsi və
sahil divarlarının əsaslı bərpası

Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.8.86.
Yetkinlik yaşına çatmayan kimsəsiz uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış
müəssisələrin yaradılması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.8.87.
Səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz edilməsi və
yenilərinin tikintisi
4.3.8.88
Rayonda mədəniyyət və turizm obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi,
tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası
4.3.8.89.
4.3.8.90.

Rayonda yeni idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
Rayonda təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, məktəblər üçün idman
və akt zallarının, əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının
tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

2011

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2013
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2011

Dövlət Gömrük Komitəsi

Zaqatala rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.8.91.
Tərəvəzçilik, gülçülük, taxılçılıq, tütünçülük, meyvəçilik və
heyvandarlığın inkişafının dəstəklənməsi
Balakən Gömrük İdarəsinin gömrük sərhəd-keçid məntəqəsinin
tikintisi
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.8.93.
Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
işlərinin aparılması
4.3.8.92.

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
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Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.8.94.
Rayon ərazisində kəndlərarası yerli əhəmiyyətli yollara asfalt
örtüyünün salınması və həmin yollarda körpülərin tikintisi
4.3.8.95.
Zaqatala şəhəri ərazisində küçələrin əsaslı təmiri və asfaltlaşdırılması
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.8.96.
Rayonun elektrik şəbəkəsində yenidənqurma işlərinin aparılması
4.3.8.97.
Zaqatala şəhərində yaşayış binaları üçün nəzərdə tutulmuş
qazanxananın modernləşdirilməsi və məhəllədaxili istilik sisteminin
bərpası
4.3.8.98.
Zaqatala şəhərinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması və rayonunun
yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.99.
Televiziya və radio proqramlarının yayım keyfiyyətinin
yüksəldilməsi
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.8.100.
Zaqatala şəhərinin su təchizatının və kanalizasiya sisteminin yenidən
qurulması
4.3.8.101.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.8.102.
Rayon ərazisində meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata
keçirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.8.103.
Çaylarda sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.8.104.
Zaqatala rayonunun səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla
təchiz edilməsi və yenilərinin tikintisi
4.3.8.105.
Rayonda mədəniyyət obyektlərinin təmiri və tikintisi, tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.8.106.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2009-2013
2013

“Şəki RET” MMC
"Azəristiliktəchizat" ASC

2009-2013

“Azəriqaz” QSC

2010-2012

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2009-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2009-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi
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4.3.8.107.

Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri, məktəblər üçün idman və akt
zallarının, əlavə sinif otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

Təhsil Nazirliyi

4.3.9. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.9.1.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsinin
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
4.3.9.2.
Rayonlarda sahə baytarlıq məntəqələrinin tikintisi
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.9.3.
Ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.9.4.
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə toplam gücü 20 MVt olan kiçik
su elektrik stansiyalarının tikintisi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.9.5.
Məskunlaşmanın, təbiətdən istifadənin və məhsuldar qüvvələrin ərazi
təşkilinin regional planlaşdırma sxeminin işlənməsi
4.3.9.6.
Qarabağ müharibəsi əlillərinin və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2012-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

"Azərenerji" ASC

2012-2013

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2009-2013

Ağdam rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.9.7.
Taxılçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, tərəvəzçilik və heyvandarlığın
inkişafının dəstəklənməsi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.9.8.
Rayonda tikinti materialları (gil, qum və s.) yataqlarının axtarışı və
kəşfiyyat işlərinin aparılması

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.9.9.
Rayonda yerli əhəmiyyətli avtomobil yolunun asfaltlaşdırılması və
yeni kənd yollarının çəkilməsi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi
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Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.9.10.
Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.9.11.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması

Dövlət Proqramı
2009-2013

2009-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2012

“Azəriqaz” QSC

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.9.12.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
4.3.9.13.
Rayonda subartezian quyularının qazılması

2010-2013
2009-2010

“Azərsu” ASC
“Azərsu” ASC

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.9.14.
Rayon ərazisində meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsi

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013
2010-2012

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

2010-2011

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi,
"Aqroservis" ASC

2011-2013

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.9.15.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi
sursatlardan təmizlənməsi
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.9.16.
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin təmiri
4.3.9.17.
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, əlavə sinif otaqlarının və yeni
məktəb binalarının tikintisi
Füzuli rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.9.18.
Heyvandarlıq, taxılçılıq, pambıqçılıq və tərəvəzçiliyin inkişafının
dəstəklənməsinin davam etdirilməsi
4.3.9.19.
Aqroservis xidmətlərinin yaxşılaşdırılması
Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.9.20.
Rayonda tikinti materialları (gil, qum, mişar daşı və s.) yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.9.21.
Rayon ərazisində kəndlərarası yolların əsaslı təmiri
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
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Rayonun elektrik şəbəkələrinin yenidən qurulması və hava elektrik
verilişi xətlərinin özünüdaşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəz olunması
4.3.9.23.
Rayonun yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması
Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.9.24.
Rayon ərazisində yaşayış məntəqələrinin telefonlaşdırılması
4.3.9.22.

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.9.25.
Rayonun kəndlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması
4.3.9.26.
Rayonda subartezian quyularının qazılması, kəndlərin içməli su
xətlərinin çəkilməsi
4.3.9.27.

Horadiz şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
şəbəkəsinin yaradılması

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.9.28.
Rayonun əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.9.29.
Araz çayında sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
4.3.9.30.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi
sursatlardan təmizlənməsi

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.9.31.
Rayonun kəndlərində yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi
4.3.9.32.
Rayonda yeni mədəniyyət obyektinin tikintisi, rayonun kəndlərində
tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası
4.3.9.33.
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin tikintisi
4.3.9.34.
Rayonun orta məktəbləri ücün əlavə sinif otaqlarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2011

“Azəriqaz” QSC

2009-2011

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2010-2013
2009-2010

“Azərsu” ASC
“Azərsu” ASC

2010-2011

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

2010-2013
2010-2012

Səhiyyə Nazirliyi
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2009-2012
2010-2012

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi

2009-2013

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Tərtər rayonu
Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri
4.3.9.35.
Heyvandarlıq, taxılçılıq, pambıqçılıq və tərəvəzçiliyin inkişafının
dəstəklənməsi
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Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri
4.3.9.36.
Rayonda gil, tikinti qumları və s. tikinti materialları yataqlarının
axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılması
Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri
4.3.9.37.
Yerli əhəmiyyətli yolların əsaslı təmiri və asfalt-beton örtüyün
çəkilməsi, Tərtər çayı üzərində körpünün tikintisi
4.3.9.38.
Tərtər şəhərində küçələrə asfalt-beton örtüyünün çəkilməsi
Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı
4.3.9.39.
Rayonun elektrik verilişi şəbəkələrinin yenidən qurulması
4.3.9.40.
4.3.9.41.

Tərtər şəhərinin səhiyyə və təhsil müəssisələrinin istilik təchizatı
sistemlərinin bərpası
Rayonun təbii qaz təminatı sisteminin yaxşılaşdırılması üçün qaz
kəmərlərinin yenidən qurulması, yeni qaz kəmərlərinin çəkilişi

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.9.42.
Rayonun mərkəzi ATS-nin rekonstruksiyası
Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri
4.3.9.43.
Tərtər şəhərinin su təchizatının yenidən qurulması və kanalizasiya
sisteminin yaradılması
4.3.9.44.
Kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması
Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri
4.3.9.45.
Rayon ərazisində meliorasiya-irriqasiya tədbirlərinin həyata
keçirilməsi
Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri
4.3.9.46.
Tərtər çayında sahilbərkitmə işlərinin davam etdirilməsi
İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi
sursatlardan təmizlənməsi
Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri
4.3.9.48.
Rayon ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri
üçün yeni qəsəbələrin salınması
Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidənqurulması
4.3.9.47.

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2012

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

2010-2013

Nəqliyyat Nazirliyi

2010-2013

yerli icra hakimiyyəti

2010-2013

“Azərenerji” ASC

2010-2013

"Azəristiliktəchizat" ASC

2010-2013

“Azəriqaz” QSC

2009-2010

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi

2009-2010

“Azərsu” ASC

2010-2013

“Azərsu” ASC

2009-2013

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC

2010-2012

Azərbaycan Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC
Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi
üzrə Milli Agentlik

2010-2013

2010-2012

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
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4.3.9.49.
4.3.9.50.
4.3.9.51.
4.3.9.52.

Rayonda səhiyyə müəssisələrinin təmiri, avadanlıqlarla təchiz
edilməsi və yenilərinin tikintisi
Rayon ərazisində mədəniyyət obyektlərinin tikintisi və tarixmədəniyyət abidələrinin bərpası
Rayonda idman-sağlamlıq obyektlərinin təmiri, bərpası və tikintisi
Rayonda məktəblərin əsaslı təmiri, idman zallarının, əlavə sinif
otaqlarının və yeni məktəb binalarının tikintisi

Dövlət Proqramı
2009-2013

2010-2013

Səhiyyə Nazirliyi

2010-2013

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

2010-2012
2009-2013

Gənclər və İdman Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi
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