
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən 

davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Regionların 

inkişafı sahəsində qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmiş dövlət proqramlarında, 

habelə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda 

nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, 

regionlarda kommunal xidmətlərin və sosial infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 

yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya 

qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına, nəticədə 

əhalinin məşğulluğunun artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına təkan 

vermişdir. 

Dövlət proqramlarının icra olunduğu 10 il ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, 

o cümlədən qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, sənaye 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 1,5 dəfə, 

investisiyalar 6,5 dəfə, əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 5,5 dəfə 

artmışdır. 

Bu müddətdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 900 

mini daimi olmaqla 1,2 milyondan çox yeni iş yeri, 55,6 min müəssisə yaradılmış, 

işsizlik 5 faizə, yoxsulluq səviyyəsi isə 5,3 faizə enmişdir. Dövlət proqramları 

çərçivəsində görülmüş genişmiqyaslı işlər regionların qarşıdakı illərdə də inkişafı üçün 

möhkəm zəmin yaratmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 3-cü bəndini 

rəhbər tutaraq, ölkədə növbəti illərdə iqtisadiyyatın diversifikasiyasının, qeyri-neft 

sektorunun və regionların inkişafının davamlılığının təmin edilməsi, infrastrukturun və 

sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

2.1. aidiyyəti mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə Dövlət 

Proqramının icrasını təmin edən zəruri tədbirlər görsün; 

2.2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə hər il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı 

tərtib edilərkən Dövlət Proqramında illər üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin 

etsin; 

2.3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə birlikdə 

Dövlət Proqramının maliyyələşdirilməsinə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədi ilə 

beynəlxalq maliyyə institutları, xarici ölkələrin müvafiq qurumları və iş adamları ilə 

danışıqlar aparsın; 

2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Dövlət 

Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini əlaqələndirsin və onun 



icrasının gedişi barədə ildə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versin.1 
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Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

 

DÖVLƏT PROQRAMI 

 

GİRİŞ 

 

Müasir Azərbaycanın qurucusu, inkişafın Azərbaycan modelinin müəllifi 

Ümummilli lider Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkədə 

siyasi və makroiqtisadi sabitliyə nail olunmuş, iqtisadiyyatın bütün sahələrində köklü 

islahatlar aparılmış, dinamik sosial-iqtisadi inkişafın möhkəm təməli yaradılmışdır. 

Son 10 ildə bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılmış, Azərbaycanın maliyyə 

imkanlarının artması, ölkəmizin transmilli layihələrin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısı 

kimi çıxış etməsi, müasir tələblərə cavab verən infrastukturun yaradılması, ən yeni 

texnologiyalara əsaslanan müəssisələrin fəaliyyətə başlaması, sahibkarlığın 

dəstəklənməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycanın dünyada nüfuzunun 

daha da artmasına, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəlməsinə, əhalinin həyat 

səviyyəsinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. 

Ölkə bölgələrinin inkişafının yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəlməsində son on 

ildə regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramlarının 

icrası böyük əhəmiyyət kəsb edir. Regionların hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü ildən 

başlanılmış məqsədyönlü siyasətin davamı olaraq "Azərbaycan Respublikası 

regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" 

hazırlanmışdır. "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrası ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm 

əhəmiyyət kəsb etməklə, makroiqtisadi sabitliyin təmin olunmasında, regionlarda 

sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin 

yaranmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsində, kommunal 

xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsində, nəticədə əhalinin rifah halının daha da 

yaxşılaşdırılmasında və yoxsulluq səviyyəsinin aşağı düşməsində müstəsna rol 

oynayacaqdır. 

 Dövlət Proqramının Tədbirlər Planı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: 

 • Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər, 

 • Ölkənin iqtisadi rayonları üzrə tədbirlər: 

 • Abşeron iqtisadi rayonu (Abşeron, Xızı rayonları, Sumqayıt şəhəri); 

 • Aran iqtisadi rayonu (Ağcabədi, Ağdaş, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Göyçay, 

Hacıqabul, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Ucar, Zərdab rayonları, 

Şirvan, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri); 

 • Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan, Şamaxı rayonları); 



 • Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu (Ağstafa, Daşkəsən, Gədəbəy, Goranboy, Göygöl, 

Qazax, Samux, Şəmkir, Tovuz rayonları, Gəncə və Naftalan şəhərləri); 

 • Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən 

rayonları); 

 • Lənkəran iqtisadi rayonu (Astara, Cəlilabad, Lerik, Masallı, Yardımlı, Lənkəran 

rayonları); 

• Naxçıvan iqtisadi rayonu (Naxçıvan şəhəri, Babək, Culfa, Ordubad, Sədərək, 

Şahbuz, Kəngərli, Şərur rayonları); 

• Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu (Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Qubadlı rayonları); 

 • Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu (Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Zaqatala, Şəki 

rayonları); 

 • 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 İqtisadiyyat 

və Sənaye Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Dövlət Proqramında illər üzrə nəzərdə 

tutulan tədbirlərin icrası hər il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramı tərtib edilərkən təmin 

ediləcəkdir.2 

 

1. REGİONAL İNKİŞAF SİYASƏTİNİN UĞURLU NƏTİCƏLƏRİ 

 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında prioritet kimi müəyyən edilmiş və 

neft-qaz gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə regional tarazlığın təmin edilməsi 

istiqamətində müstəsna rol oynayan regional inkişaf üzrə Dövlət Proqramları əhalinin 

işgüzar fəallığının artmasına, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin daha da 

genişlənməsinə, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə, beynəlxalq tələblərə 

cavab verən rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsullar istehsal edən yeni müəssisə 

və obyektlərin yaradılmasına səbəb olmuş, vətəndaşların rifahını xarakterizə edən 

keyfiyyət göstəricilərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. 

Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 

24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər)" əsas məqsədi qeyri-neft 

sektorunun davamlı inkişafı, ölkə regionlarının tarazlı inkişafının təmin edilməsi, 

regionlarda kommunal xidmət və sosial infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, 

yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması nəticəsində əhalinin məşğulluq 

səviyyəsinin artırılması və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarət olmuşdur. 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı 

(2004-2008-ci illər)"nın uğurlu icrası bütün regionların inkişafında yeni bir mərhələnin 

yaranmasına səbəb olmuş, formalaşmış əlverişli iqtisadi mühit ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafı sahəsində başlanmış tədbirlərin davam etdirilməsi zərurətini yaratmışdır. 

Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın 

                                           
1 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. 



diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat 

səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına nail olunması məqsədilə 2004-cü ildən 

başlanmış tədbirlərin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin 2009-cu il 14 aprel tarixli 80 nömrəli Fərmanı ilə "Azərbaycan 

Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı" 

təsdiq edilmişdir. 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı"nın uğurlu icrası nəticəsində ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin 

səviyyəsində yüksək artım əldə edilmiş, sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 

yüksəlməsində mühüm rol oynamışdır. 

Regional inkişaf üzrə hər iki dövlət proqramlarının icrası dövründə bütün iqtisadi 

rayonlara daxil olan şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə 

dair əlavə 240 sərəncam imzalanmışdır. 

Ümumilikdə, ötən 10 il ərzində regionların sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində 

həyata keçirilən siyasət ölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sürətlə yaxşılaşmasına 

səbəb olmuş, Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) 3,2 dəfə, adambaşına ÜDM-in həcmi 2,8 

dəfə, qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə artmış və ölkəmizdə orta illik iqtisadi artım 12,9 % 

təşkil etmişdir. 

Son 10 ildə strateji valyuta ehtiyatları 31 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, 

ixrac 9,3 dəfə, idxal 4,1 dəfə, qeyri-neft ixracı 4,7 dəfə artmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı "Qlobal Rəqabət Qabiliyyəti İndeksi 2013-2014" 

hesabatına əsasən, rəqabət qabiliyyəti səviyyəsinə görə 39-cu, MDB-də 1-ci olmuş, 

ölkəmiz ilk dəfə dünyanın "yuxarı orta gəlirli" və "yüksək insan inkişaflı" ölkələr 

qrupuna daxil olmuşdur. Nüfuzlu reytinq agentliklərinin hamısı ("Fitch Ratings", 

"Standart & Poor's" və "Moody's") Azərbaycana investisiya kredit reytinqi vermiş və 

Azərbaycan Qafqaz ölkələri arasında investisiya reytinqinə malik yeganə ölkə 

olmuşdur. 

Son 10 ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 16 dəfə, orta aylıq əmək haqqı 5,5 dəfə, 

pensiyalar 9,6 dəfə, əhalinin əmanətləri 27 dəfə artmışdır. 

Minimum əmək haqqının ölkə üzrə yaşayış minimumuna çatdırılması siyasəti 

davam etdirilmiş, əmək siyasəti və əməyin ödənilməsi sahəsində həyata keçirilən 

islahatlar nəticəsində işləyənlərin orta aylıq əmək haqqının ilbəil artması əhalinin həyat 

səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmişdir. Son 10 ildə ölkədə minimum əmək 

haqqının məbləği 11,7 dəfə artmış, yoxsulluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 44,7 faizdən 

2013-cü ildə 5,3 faizə düşmüşdür. 

Azərbaycanda 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 büdcəsi, 

iqtisadi islahatların və dövlət proqramlarının maliyyələşmə mənbəyi olmuşdur. 



2003-cü ildə ölkə iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyaların ümumi həcminin 

yalnız 26,8 faizi daxili mənbələrdən maliyyələşirdisə, 2013-cü ildə daxili investisiyaların 

xüsusi çəkisi 62,5 faizə çatmışdır. 

Ümumilikdə, 2004-2013-cü illərdə daxili investisiyalar 14,6 dəfə, qeyri-neft 

sektoruna investisiyalar 12,9 dəfə artmış, regionlara bütün mənbələr hesabına 50,7 

milyard manat vəsait yönəldilmişdir. 

Ötən 10 il ərzində həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində ölkədə 1,2 

milyondan çox yeni, o cümlədən 900 min daimi iş yeri açılmış, 55,6 min yeni müəssisə 

yaradılmışdır. Yeni açılmış iş yerlərinin 80 faizə yaxını regionların payına düşmüşdür. 

Bu müddət ərzində innovasiya xarakterli texnologiyaların tətbiqi davam 

etdirilmiş, yeni müəssisələr yaradılmış, müəssisələrin istehsal potensialı artırılmış, ölkə 

sənayesində 2,7 dəfə artım qeydə alınmışdır. Sənaye məhsulunun ümumi həcmində 

qeyri-dövlət müəssisələrinin məhsulunun payı 2003-cü ildə 56,8 faiz, hazırda isə 81,4 

faiz təşkil edir. Bütün bunlar sənayedə işgüzar fəallığın artmasına, yeni iş yerlərinin 

açılmasına, kiçik sahibkarlığın inkişafına güclü təkan vermişdir. 

Sənayenin maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mebel, toxuculuq, qida və digər 

sahələrində dinamik artım baş vermiş, dünya iqtisadiyyatının böhranla üzləşdiyi 

dövrdə belə Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda inkişafa nail olunmuşdur. 

Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafını təmin etmək, ölkədə innovativ və yüksək 

texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli sənaye istehsalının inkişafı üçün münbit 

şərait yaratmaq, müasir texnologiyalara əsaslanan sənaye müəssisələrini təşkil etmək, 

əhalinin istehsal sahəsində məşğulluğunu artırmaq istiqamətində Sumqayıt 

Texnologiyalar Parkının, Sumqayıt Kimya Sənaye və Balaxanı Sənaye Parklarının, 

Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması və s. mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Kənd təsərrüfatı sahəsində ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün bitkiçilik 

və heyvandarlıq sahələri inkişaf etdirilmiş, ərzaq məhsulları ilə özünü təminetmə 

səviyyəsi daha da yaxşılaşdırılmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət 

proqramlarında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi, kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarının istifadə etdikləri yanacağın, motor yağlarının və mineral 

gübrələrin dəyərinin orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi, eləcə də 

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına buğda istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 

yardım verilməsi, toxumçuluq və damazlıq işləri üzrə müəyyən işlərin görülməsi, 

aqroservis xidmətlərindən güzəştli qiymətlərlə istifadə, Azərbaycan Respublikasının 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu və Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi 

tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına verilmiş güzəştli kreditlər kənd 

təsərrüfatı istehsalı sahəsində ilbəil dinamik inkişafın əldə edilməsini təmin edən 

amillərdən olmuşdur. 

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu son 10 ildə 1,5 dəfə, taxıl istehsalı 43,9 faiz, 

kartof istehsalı 29,1 faiz, tərəvəz 17,8 faiz, bostan məhsulları 20,5 faiz, meyvə və 

giləmeyvə 49,1 faiz, üzüm istehsalı isə 2,4 dəfə artmışdır. Ağcabədi və Beyləqan 

rayonlarında iri özəl taxılçılıq təsərrüfatları yaradılmış və hər hektardan rekord həddə - 

55 sentner taxıl tədarük olunmuşdur. İri özəl taxılçılıq təsərrüfatlarının ölkənin digər 

rayonlarında da yaradılması istiqamətində işlər aparılır və hazırda Beyləqan, 



Hacıqabul, Cəlilabad və Xaçmaz rayonlarında 5 iri özəl fermer təsərrüfatlarının 

yaradılması işləri yekunlaşmaq üzrədir. 

Aqrar sektorda emalçılar ilə istehsalçılar arasında kooperasiya münasibətlərinin 

möhkəmləndirilməsi, fermerlərin dövlətin dəstək mexanizmlərindən daha səmərəli 

istifadə etməsi məqsədilə regionlarda 50 başlıq südlük cins iribuynuzlu təsərrüfatların 

yaradılmasına başlanılmışdır. 

Yerli istehsal sahələrinin yenidən qurulması və uğurla həyata keçirilən aqrar 

islahatların aparılması bir sıra yerli qida məhsullarının istehsalının artmasına və 

ölkəmizə idxalının azalmasına səbəb olmuşdur. Yerli məhsullar daxili bazarımızı 

zənginləşdirmiş, əsas qida məhsullarına idxaldan asılılığımızı azaltmışdır. 

Ölkənin sahibkarlıq sektorunun inkişafı göstəricilərinin dinamikası həyata 

keçirilən iqtisadi islahatların uğurlu nəticələrinin əyani təsdiqidir. 

Son illərdə sahibkarlığın inkişafına dövlətin maliyyə dəstəyi daha da yaxşılaşmış, 

güzəştli kreditlərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi və bu sahəyə dövlət qayğısının artırılması məqsədilə hər iki regional 

İnkişaf Proqramlarının icrası dövründə Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa 

Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına ölkə üzrə ümumilikdə 19,1 min sahibkarlıq 

subyektinə 1,2 milyard manat güzəştli kredit verilmiş, nəticədə 110 min yeni iş yeri 

yaradılmışdır. 

Ötən müddət ərzində ölkənin müxtəlif bölgələrində müntəzəm olaraq təşkil 

edilmiş biznes forumlar yerli və müxtəlif ölkələrdən olan iş adamları, sahibkarlar 

arasında maarifləndirmə işinin təşkilinə, 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. 

Yaradılmış İcazələr Elektron İnformasiya Portalı sahibkarları bu sahədə ətraflı 

məlumatlandırmaqla yanaşı, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanlara və öz fəaliyyətini 

genişləndirmək istəyənlərə tələb olunan icazə xarakterli sənədlər, onların alınması 

prosedurları, təqdim edilməli sənədlər, icazələrin verilmə və qüvvədə olma 

müddətlərinə dair bütün məlumatları vahid mənbədən əldə etməyə imkan verir. 

İqtisadiyyatın sürətlə inkişafı, dünya ölkələri arasında nüfuzunun yüksəlməsi 

ölkəmizə marağın artmasına səbəb olmuş, respublikamıza gələn əcnəbilərin ildən-ilə 

çoxalmasına, bir sözlə, turizm fəaliyyətinin genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaqla zəngin coğrafi landşafta malik ölkəmizin 

təbiət abidələrinin və eləcə də xalqımızın mədəni-tarixi irsinin geniş miqyasda 

tanıdılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən 2011-ci il ölkəmizdə "Turizm ili" elan edilmişdir. 

Ötən müddətdə Bakı ilə yanaşı, regionlarda da turizm komplekslərinin, otellərin, 

istirahət mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi turizmin inkişafına, əhalinin istirahətinə 

geniş imkanlar yaratmışdır. Son 10 ildə 14-ü regionlarda olmaqla, 35 beş ulduzlu otel 

istifadəyə verilmiş və bu istiqamətdə işlər uğurla davam etdirilir. 

Son illərdə inkişaf edən infrastruktur sahələrindən biri də nəqliyyat sektorudur ki, 

bu sahəyə davamlı və iri həcmli investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində nəqliyyatın 

hərəkət heyətinin yeniləşməsi, körpülərin tikilməsi, yeni avtomobil yollarının çəkilişi, 



yenidən qurulması və s. işlər davam etdirilmiş, strateji əhəmiyyətli layihələrin səmərəli 

fəaliyyəti sahənin inkişafına öz müsbət təsirini göstərmiş, ümumilikdə bu sahədə 2,5 

dəfə artıma nail olunmuşdur. 

Dünya ölkələri, xüsusilə Avropa İttifaqına üzv ölkələrlə birbaşa nəqliyyat əlaqələri 

genişlənmiş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft ixrac kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 

ixrac kəməri dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına layiqli töhfələr 

vermişdir. Regionun və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 

müstəsna əhəmiyyəti olan TANAP və TAP layihələri, həmçinin "Şahdəniz-2" layihəsi 

üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması ölkə iqtisadiyyatının inkişafında səmərəli 

olmaqla əhalinin sosial rifahının və ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının daha da 

yaxşılaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

Bununla yanaşı, ölkənin tranzit potensialının reallaşdırılması istiqamətində 

tədbirlər, o cümlədən Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti, Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolunun, Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb 

nəqliyyat dəhlizləri üzrə magistral yolların tikintisi layihələri uğurla davam 

etdirilmişdir. 

Regional İnkişaf Dövlət Proqramlarının icrası çərçivəsində son 10 il ərzində 8,3 

min kilometr respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları tikilmiş və ya təmir 

olunmuş, regionlarda 307 yeni körpü və yol ötürücüsü tikilmiş və ya təmir edilmiş, 

Naxçıvan, Gəncə, Lənkəran, Zaqatala, Qəbələ və Yevlax şəhərlərində hava limanları 

istifadəyə verilmişdir. Nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi və idarə olunması 

məqsədilə Bakı şəhərində Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yaradılmışdır. 

Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan informasiya və rabitə 

sahəsinin inkişafında 8,2 dəfə artıma nail olunmuşdur. Mövcud informasiya və rabitə 

sahələrinin intensiv və yüksək səviyyədə inkişafı, yeni xidmət növlərinin, o cümlədən 

mobil telefon rabitəsinin, internetin ölkəmizdə təşəkkül tapması və genişlənməsi ilə 

səciyyələnir. XXI əsrdə Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinə keçid və onun 

qurulması, elektron hökumətin formalaşdırılması və intellektual potensialın inkişafı 

sayəsində neft sektorundan sonra prioritet sahələrdən biri hesab olunan informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları sahəsi ölkənin sosial-iqtisadi həyatına son illər daha 

ciddi nüfuz etmişdir. Son 10 ildə regionlarda 1400 - dək ATS, 1000-ə yaxın poçt binası 

tikilmiş və ya əsaslı təmir edilmişdir. Hər 100 ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 1,6 

dəfə, mobil telefon abunəçilərinin sayı 9,6 dəfə artmış, hər 100 nəfərdən 70-i internet 

istifadəçisi olmuşdur. 2013-cü il ölkəmizdə "İnformasiya-kommunikasiya 

texnologiyaları ili" elan edilmiş və fevral ayının 8-də ölkəmizin ilk telekommunikasiya 

peyki orbitə çıxarılmışdır. 

İnsanların sağlam təbii mühitdə yaşamaları və təbii sərvətlərdən xalqın rifahının 

yaxşılaşması naminə istifadəsi məsələləri ölkədə aparılan sosial-iqtisadi islahatların 

tərkib hissəsidir. Ekologiyanın və təbii mühitin tarazlığının qorunması, əhalinin təmiz 

suya və havaya olan ehtiyaclarını təmin etmək məqsədilə son illər ərzində bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Ölkədə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi və 

ekoturizmin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 2003-cü ildən başlayaraq Bakı və Abşeron 

yarımadasının palçıq vulkanları qrupu, Eldar şamı, Korçay dövlət təbiət qoruqları, 



eləcə də Abşeron, Ağgöl, Göygöl, Şahdağ, Şirvan, Akademik Həsən Əliyev adına 

Zəngəzur, Hirkan, Altıağac və Samur-Yalama milli parkları yaradılmış, xüsusi 

mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 478 min hektardan 893 min hektaradək 

artırılmışdır. Bu dövrdə yaşıllıqların salınması sahəsində 20 milyon ağac və kol əkilmiş, 

əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün 222 yaşayış 

məntəqəsində modul tipli sutəmizləyici qurğular quraşdırılmışdır. Bakı şəhərinin 

Balaxanı qəsəbəsində təbii sərvətlərə və enerjiyə qənaət etməyə, ətraf mühitə mənfi 

təsirlərin azaldılmasına imkan verən bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi və 

yandırılması zavodları istifadəyə verilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun "Azərbaycan 

Respublikası ərazisində ceyranların mühafizəsi, reintroduksiyası və tarixi areallarının 

yenidən bərpası" layihəsi çərçivəsində 130 baş ceyran tarixi ərazilərə buraxılmışdır. 

Dövlət Proqramları çərçivəsində regionlarda infrastrukturun bərpası və inkişafı, 

əhalinin kommunal xidmətlərlə, o cümlədən elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchizatı, 

səhiyyə və təhsil müəssisələrinin tikintisi, əhalinin sosial vəziyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahəyə irihəcmli 

dövlət investisiyaları yönəldilmişdir. 

Əhalinin elektrik enerjisinə olan tələbatını təmin etmək istiqamətində son 10 ildə 

regionlarda ümumi gücü 2000 meqavatta yaxın 17 elektrik stansiyası tikilmiş,10 min 

km-dən çox elektrik verilişi xətləri və 1500-dən çox yarımstansiya tikilmiş və ya 

yenidən qurulmuş, təbii qazla təchizatın yaxşılaşdırılması sahəsində isə 40 min 

kilometrədək qaz xətləri çəkilmiş və ya təmir edilmiş, yaşayış evlərinin qazlaşma 

səviyyəsi 34%-dən 83,4%-ə çatmışdır. 

Son 10 il ərzində əhalinin su təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni su və 

kanalizasiya xətləri çəkilmiş, yeni su anbarları istifadəyə verilmiş, əhəmiyyətli 

meliorasiya tədbirləri həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə regionlarda 3,4 min kilometrdən 

çox su, 1,2 min kilometrdən çox kanalizasiya xətti çəkilmiş, 96 su anbarı tikilmişdir. 

Regionların inkişafında sosial məsələlərin həlli ilə bağlı zəruri tədbirlər davam 

etdirilmiş, insan amili daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, bu sahəyə xidmət edən 

sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. 

Heydər Əliyev Fondunun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər sosial layihələrin 

reallaşdırılmasında mühüm rolu olmuş. Fondun, təşəbbüsü ilə həyata keçirilən 

layihələrin miqyası minlərlə insanın sosial şəraitinin yaxşılaşması üçün yeni imkanlar 

açmışdır. 

Son 10 ildə təhsil infrastrukturunun inkişafı sahəsində 2708 məktəb tikilmiş və ya 

əsaslı təmir olunmuş, əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılması istiqamətində 500-dən çox səhiyyə müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. 

Ölkə vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdırmaq, aztəminatlı əhalinin sosial 

müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə 2007-ci ildən başlayaraq hər il yaşa görə əmək 

pensiyasının baza hissəsi və sosial müavinətlərin məbləği artırılır ki, hazırda 

pensiyaların minimum məbləği 20 manatdan 100 manata çatdırılmışdır. 

Son 10 ildə bütün çadır düşərgələri ləğv olunmuş, qaçqın və məcburi köçkünlər 

üçün 77 müasir qəsəbə salınmış, 37 min ailə - 166 min məcburi köçkün mənzillə təmin 

edilmişdir. Eyni zamanda əlil və şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi 



işləri davam etdirilmiş, 2788, o cümlədən regionlarda 2041 mənzilli yaşayış binaları və 

450-dən çox fərdi ev tikilmişdir. 

İdmanın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 10 il ərzində ölkənin 

müxtəlif bölgələrində 41 olimpiya idman kompleksləri istifadəyə verilmiş, ümumilikdə 

250-dən çox idman və gənclər obyekti tikilmiş və ya yenidən qurulmuşdur. 

  

2. DÖVLƏT PROQRAMININ MƏQSƏDİ, VƏZİFƏLƏRİ VƏ REGİONAL 

İNKİŞAFIN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 

Dövlət Proqramı"nın əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı, iqtisadiyyatın 

diversifikasiyası, regionların sürətli inkişafı istiqamətində tədbirlərin davam 

etdirilməsi, xüsusi ilə kəndlərin inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və sosial xidmətlərin 

daha da yaxşılaşdırılmasından ibarət olacaqdır. 

Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş məqsədə nail olmaq üçün regionlarda 

infrastruktur təminatının, o cümlədən əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının daha 

da yaxşılaşdırılması, ixracyönümlü və rəqabətədavamlı məhsul istehsalı istiqamətində 

sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, əhalinin, xüsusi ilə kənd əhalisinin 

məşğulluq səviyyəsinin artırılması və yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması 

istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi kimi mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsi 

nəzərdə tutulur. 

Dövlət Proqramında müəyyən edilmiş məqsədlərə nail olunması, eləcə də qeyd 

edilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Makroiqtisadi sabitliyi nəzərə alaraq dövlətin büdcə 

siyasətində iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin modernləşməsi və onun effektivliyinin, 

uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün şəraitin yaradılması, investisiya 

mühitinin daha da yaxşılaşdırılması prioritet olacaqdır. İqtisadi artımın, məşğulluğun, 

büdcə və valyuta gəlirlərinin əsas mənbəyi kimi qeyri-neft sektoru tarazlı və dayanıqlı 

iqtisadi artıma nail olunmasında və yüksək gəlirli iqtisadiyyatın formalaşmasında 

strateji amil rolunu davam etdirəcəkdir. Bu istiqamətdə 2014-2018-ci illərdə bütövlükdə 

iqtisadiyyatın, o cümlədən regionlarda ayrı-ayrı sahələrin inkişafının başlıca şərtləri 

kimi: 

• orta illik inflyasiya tempinin və milli valyutanın məzənnəsinin məqbul 

səviyyədə saxlanılması; 

• vergi və gömrük dərəcələrinin optimal həddə müəyyənləşdirilməsi; 

• kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının stimullaşdırılması tədbirlərinin 

davam etdirilməsi; 

• taxıl istehsalının artırılması və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi; 

•istehsalçıların ixrac yönümlü fəaliyyətinin stimullaşdırılması; 

• yeni iş yerlərinin yaradılmasının stimullaşdırılması; 

• Ümumi Daxili Məhsulda qeyri-neft sektoru üzrə büdcə gəlirlərinin xüsusi 

çəkisinin yüksəldilməsi; 

• ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə aqrar sektorun inkişafı davam 

etdiriləcəkdir. 



Dövlətin məşğulluq siyasəti əhalinin məşğulluğunun inkişafına təsir edən 

investisiya mühitinin yaradılmasına, vergi, gömrük, təhsil və digər müvafiq sahələrlə 

bağlı siyasətin daha da təkmilləşdirilməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasını stimullaşdıran 

institusional mühitin formalaşmasına yönəldilən tədbirlərin həyata keçirilməsindən 

ibarət olacaqdır. Qarşıdakı illərdə məşğulluq sahəsində aşağıdakı tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəzərdə tutulur: 

• regional iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi; 

• ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması və inkişafı, əmək qanunvericiliyinə 

riayət olunmasına nəzarətin təmin edilməsi; 

• neft ixracından əldə olunan gəlirlərin bir hissəsinin insan kapitalının inkişafına 

istiqamətləndirilməsi və elmi tutumlu sahələrin inkişafı ilə bağlı qabaqcıl texnologiya 

və innovasiyaların tətbiq edilməsi; 

• təklif olunan işçi qüvvəsi ilə mövcud iş yerlərinin sayı arasında tarazlığı təmin 

edən şəraitin yaradılması; 

• kənd yerlərində sosial və kommunal infrastrukturun daha da inkişaf etdirilməsi 

yolu ilə əhalinin miqrasiya səviyyəsinin azaldılması; 

• qadınların və gənclərin məşğulluğunun səviyyəsinin artırılması. 

Qarşıdakı illərdə Azərbaycan Respublikasının vergi siyasətinin əsas istiqamətləri 

aşağıdakılardan ibarət olacaqdır: 

• vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq münasibətlərinin 

genişləndirilməsi; 

• müasir informasiya kommunikasiyalardan istifadə etməklə elektron xidmətlərin 

genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi; 

• regionların iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun və innovasiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması; 

• regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün daha əlverişli vergi mühitinin 

yaradılması. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadi məkanına inteqrasiya olunmasında, 

ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin və daxili bazarının qorunmasında gömrük siyasətinin 

rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında 

əsas vasitələrdən biri kimi gömrük idarəçiliyinin daha da təkmilləşdirilməsi və 

şəffaflığa əsaslanan sistemin inkişaf etdirilməsi, sahibkarların və fiziki şəxslərin 

hüquqlarının müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi, gömrük infrastrukturunun 

modernləşdirilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi işinin davam 

etdirilməsi 2014-2018-ci illərdə gömrük siyasətinin əsas prioritetləri olacaqdır. 

İqtisadiyyatda maliyyə vasitəçisi rolunun dəstəklənməsi məqsədilə bank 

sisteminin likvidliyinin adekvat səviyyədə saxlanması siyasəti davam etdiriləcək və 

qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı hesabına iqtisadiyyatın diversifikasiyasının 

təmin edilməsində, regional inkişafın sürətləndirilməsində, sahibkarlıq təşəbbüsünün 

genişləndirilməsində və bu əsasda yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılmasında bank 

sisteminin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artırılacaqdır. 

Qarşıdakı illərdə bank sistemində daha sağlam rəqabət mühiti formalaşdırılacaq, 

regionlar keyfiyyətli və geniş çeşidli bank xidmətləri ilə tam təmin ediləcək, bankların 



kredit və investisiya imkanları artırılacaq, bank xidmətləri bazarında bərabər hüquqlu 

rəqabət mühitinin təşkilinə nail olunacaqdır. 

Bazar iqtisadiyyatının səmərəli və stabil fəaliyyətini təmin edən, sahibkarlıq 

fəaliyyətini potensial risklərdən qoruyan, iqtisadiyyatın inkişafı üçün uzunmüddətli 

investisiya mənbələrini yaradan səmərəli milli sığorta sisteminin formalaşdırılması ilə 

bağlı zəruri tədbirlər davam etdiriləcəkdir. 

Ölkənin uzunmüddətli iqtisadi və sosial inkişafının təmin edilməsi baxımından 

iqtisadiyyata investisiyaların cəlb edilməsi xüsusi rol oynayacaq ki, investisiyaların 

tələb olunan həcm və keyfiyyətinin təmin edilməsi məqsədilə əlverişli investisiya 

mühitinin yaxşılaşdırılması qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu məqsədlə 2014-2018-

ci illər üçün dövlətin investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərini aşağıdakı prioritetlər 

təşkil edəcəkdir: 

• investisiyaların qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsi; 

• regional investisiya siyasətinin müasir inkişaf tendensiyalarına uyğun olaraq 

prioritetləşdirilməsi; 

• ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin daha da gücləndirilməsi, 

insan kapitalına, infrastruktura qoyulan investisiyaların prioritetliyinin təmin edilməsi; 

• nanotexnologiyalar və azkarbonlu istehsal sahəsinə dövlət investisiyalarının 

qoyuluşunun prioritetləşdirilməsi; 

• iqtisadiyyatın prioritet sahələrinə, o cümlədən ixracyönümlü və əlavə dəyərin 

xüsusi çəkisi yüksək olan sahələrə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi 

məqsədilə stimullaşdırıcı tədbirlərin sürətləndirilməsi; 

• yaradılmaqda olan sənaye parklarına yerli və xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi. 

Ölkədə sahibkarlığın inkişafı məqsədilə biznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması 

nəticəsində yüksək keyfiyyətli, ixracyönümlü və rəqabət qabiliyyətli məhsulların 

istehsal edilməsi dövlətin iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindəndir. Bu 

sahədə həyata keçirilən dövlət siyasəti sahibkarlığa yaradılmış fəaliyyət mühitinin daha 

da yaxşılaşdırılmasına, dövlət himayəsinin təkmilləşdirilməsinə və dövlət-sahibkar 

münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasının təmin edilməsinə yönəldiləcəkdir. Qarşıdakı 

illərdə sahibkarlığın inkişafı istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçiriləcəkdir: 

• sahibkarlıq fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi bazanın daha da 

təkmilləşdirilməsi işinin davam etdirilməsi; 

• dövlət-sahibkar münasibətlərinin digər institusional mexanizmlərinin daha da 

təkmilləşdirilməsi; 

• regionlarda sahibkarların maliyyə təminatının daha da yaxşılaşdırılması; 

• sahibkarlığın istehsal, bazar və sosial infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması, 

o cümlədən, müasir bazar infrastrukturu mexanizmlərinin (maliyyə, bank və sığorta 

sisteminin, fond bazarının, audit, ipoteka, lizinq, françayzinq kimi xidmətlərin) 

inkişafının sürətləndirilməsi; 

• regionlarda kiçik, orta və iri müəssisələr arasında qarşılıqlı səmərəli 

əməkdaşlığın, o cümlədən istehsal-kooperasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi və 

gücləndirilməsi üzrə səylərin dəstəklənməsi. 



Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq, regionlarda yerli xammala əsaslanan sənaye 

müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir səviyyədə qurulması və yeni 

müəssisələrin, sənaye məhəllələrinin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata 

keçiriləcək, innovasiya yönümlü texnologiyaların tətbiqi stimullaşdırılacaq, 

ixtisaslaşmış və ümumi təyinatlı sənaye parklarının yaradılması istiqamətində işlər 

davam etdiriləcək. Sənaye parklarının yaradılması ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, 

modernləşməsinə, yüksək texnologiyalar əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye 

istehsalının və ölkənin ixrac qabiliyyətinin daha da genişlənməsinə, eləcə də məşğulluq 

səviyyəsinin yüksəlməsinə əhəmiyyətli təsir göstərəcəkdir. 

Sənayeləşmə siyasəti çərçivəsində aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur: 

• ölkədə innovativ və yüksək texnologiyalar əsasında rəqabət qabiliyyətli və 

ixracyönümlü sənaye məhsulları istehsalı sahələrinin yaradılmasının təşviqi; 

• qeyri-neft sənayesinin ənənəvi istehsal sahələrinin (kimya sənayesi, 

metallurgiya, maşınqayırma, elektrotexnika, elektronika, yüngül sənaye, yeyinti 

sənayesi və s.) inkişaf etdirilməsi; 

• istehsal sahibkarlığının dəstəklənməsi üzrə dünya təcrübəsində müvəffəqiyyətlə 

tətbiq edilən təşkilati modellərin, o cümlədən sənaye parkları və biznes-inkubatorların 

yaradılması işlərinin davam etdirilməsi; 

• özəlləşdirməyə açılmış sənaye müəssisələrində daha da şəffaf və səmərəli 

özəlləşdirmə prosesinin həyata keçirilməsi, özəlləşdirmədən sonra müəssisələrin 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi; 

• mövcud sənaye müəssisələrində istehsalın texnoloji cəhətdən yenidən qurulması 

və ixtisaslı kadrlarla təminat mexanizminin hazırlanması. 

Ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafında əsas prioritet sahə olan kənd 

təsərrüfatının inkişafına yönələn ardıcıl islahatlar və yeni texnologiyaların cəlb edilməsi 

davam etdiriləcəkdir. Kənd təsərrüfatında fermerlərin birləşməsi və kooperativlərin 

yaradılması aqrar sektorda gəlirlərin və kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət 

qabiliyyətliliyinin daha da artırılmasına və beynəlxalq standartlara uyğunlaşmasına 

təkan verəcəkdir. Aqrar sektorun inkişafı və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi Dövlət Proqramında əsas istiqamətlərdən biri kimi nəzərdə tutulur. Aqrar 

bölmənin inkişafı istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

• aqrar bölmənin xammal istehsalı və emalı sahələrinin əlaqəli inkişafı, 

rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü məhsul istehsalının artırılmasının 

stimullaşdırılması, əsas ərzaq məhsulları ilə özünü təminetmə ilə bağlı tədbirlərin 

davam etdirilməsi; 

• aqrar bölməyə maliyyə dəstəyinin artırılması və ənənəvi kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması tədbirlərinin davam etdirilməsi; 

• bitkiçilikdə və heyvandarlıqda ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyaların tətbiqi və 

bu sahədə təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması; 

• iri taxılçılıq və ya toxumçuluq, tingçilik, üzümçülük, intensiv bağçılıq 

təsərrüfatlarının yaradılması; 



• regionlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması və 

satışı məqsədi ilə istixana, soyuducu və taxıl anbarı komplekslərinin (logistika 

mərkəzlərinin) yaradılmasının davam etdirilməsi; 

• hər bir rayonun xüsusiyyəti, təbii və iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalının ixtisaslaşması üzrə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

• ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının formalaşması; 

• aqrar bölmənin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və bazar 

prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcək yeni strukturların yaradılması; 

• kənd təsərrüfatında suvarma və meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılması 

tədbirlərinin davam etdirilməsi, torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

olunması; 

• torpaqların elektron texniki uçotunun aparılması və fermerlərin elektron 

qeydiyyat sisteminin yaradılması istiqamətində müvafiq işlərin görülməsi. 

Ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına səmərəli inteqrasiyasını təmin etmək 

üçün dövlətin xarici ticarət siyasətində qeyri-neft məhsullarının ixracının 

genişləndirilməsi priroritet istiqamətlərdəndir. Bununla əlaqədar 2014-2018-ci illərdə 

aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi mühüm vəzifələrdən olacaqdır: 

• regionların inkişafında böyük rolu olan kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarının 

hədəf bazarlara çıxış imkanlarının araşdırılması və artırılması istiqamətində müvafiq 

tədbirlərin görülməsi; 

• regionlarda fəaliyyət göstərən sahibkarların ixrac imkanlarının genişləndirilməsi 

üçün mütəmadi tədbirlərin davam etdirilməsi; 

• milli istehsalçıların xarici bazarlarda mövqelərinin möhkəmləndirilməsi, 

maraqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi; 

• xarici ticarətin inkişafı üçün infrastruktur təminatının daha da yaxşılaşdırılması 

və təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

 • Azərbaycan mənşəli məhsulların dünya bazarlarına çıxış imkanlarının 

artırılması məqsədilə ixracatçı müəssisələrin beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda 

iştirakının stimullaşdırılması; 

• ixracatda elektron ticarət xidmətlərindən geniş istifadə imkanlarının 

araşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində müvafiq işlərin görülməsi; 

• ixrac edilən və ixrac potensialı olan məhsulların keyfiyyət standartlarının 

yüksəldilməsi və bu istiqamətdə beynəlxalq standartlara uyğun məhsul istehsal edən 

müəssisələrin stimullaşdırılması və milli brendlərin yaradılmasının dəstəklənməsi. 

2014-2018-ci illərdə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (IKT) 

infrastrukturu inkişaf etdiriləcək, regionlarda əhaliyə müasir elektron xidmətlərin 

göstərilməsi imkanları daha da genişləndiriləcək, kənd yaşayış məntəqələri də daxil 

olmaqla ölkə ərazisində genişzolaqlı, ucuz və keyfiyyətli internetə çıxış təmin 

ediləcəkdir. Bu sahədə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı 

istiqamətlərdə müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcəkdir: 

• regionlarda inkişaf etmiş informasiya və kommunikasiya infrastrukturunun 

yaradılması, informasiya və kommunikasiya xidmətlərinin daha da genişləndirilməsi; 



• regionlarda əhalinin IKT sahəsində bilik və kadr hazırlığı səviyyəsinin 

yüksəldilməsi; 

• regionlarda televiziya yayımı keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi. 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində regionlarda turizmin inkişafı qarşıdakı 

illərdə prioritet olaraq qalacaq, turizm ehtiyatlarının genişləndirilməsi, turistlərin 

istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan turizm xidmətləri və digər 

mədəni tədbirlərin çeşidinin genişləndirilməsi və müasir standartlara 

uyğunlaşdırılması, turizm obyektlərinin tikintisi ilə bağlı layihələrin icrası davam 

etdiriləcəkdir. Turizm sahəsinin inkişaf istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

• regionlarda turizm infrastrukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində 

qurulmasına istiqamətlənmiş məqsədyönlü layihələrin həyata keçirilməsi; 

• ölkənin bütün regionlarında turizm fəaliyyətinin stimullaşdırılması və bu 

sahəyə investisiyaların cəlb edilməsi məqsədilə müasir informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları vasitəsilə təşviq işinin genişləndirilməsi; 

• regionlarda turizm və rekreasiya zonalarında müvafiq infrastrukturun 

yaradılması, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf etdirilməsi, yeni turizm 

marşrutlarının yaradılması; 

• turizm sektorunda çalışan personalın peşə hazırlığı səviyyəsinin artırılması 

vasitəsilə regionlarda turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması 

istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

• regionlarda müxtəlif kateqoriyalı yeni mehmanxanaların və digər yerləşdirmə 

vasitələrinin, turizm xidməti obyektlərinin yaradılmasının dəstəklənməsi. 

Qarşıdakı illərdə də ölkənin yanacaq-enerji kompleksi sahəsində görüləcək işlər 

iqtisadiyyatın və əhalinin enerji resurslarına olan tələbatının daha dolğun ödənilməsini 

təmin etməkdən, energetika sənayesinin inkişafı, o cümlədən onun səmərəliliyini 

artırmaqdan ibarət olacaqdır. 2014-2018-cü illərdə bu sahədə dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətləri aşağıdakılardan ibarət olacaqdır: 

• ölkənin enerji sistemində yeni güclərin yaradılması işlərinin davam etdirilməsi, 

yeni stansiyaların və ötürücü şəbəkələrin tikintisi və yenidən qurulması; 

• alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi; 

• regionlarda yeni istilik və su elektrik stansiyalarının tikintisi, mövcud enerji 

bloklarının modernizasiyası işlərinin davam etdirilməsi; 

• regionlarda qaz təchizatının daha da yaxşılaşdırılması tədbirlərinin davam 

etdirilməsi; 

• regionlarda müasir istilik sistemlərinin qurulması, mövcud istilik sistemlərinin 

bərpası, modernləşdirilməsi və yenidənqurulması işlərinin davam etdirilməsi. 

Ölkədə insan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin təmin 

edilməsi sahəsində görülən işlərin davam etdirilməsi və genişləndirilməsi əsas prioritet 

kimi müəyyən olunmuş, bu məqsədlə ölkə əhalisinin, xüsusən, sosial cəhətdən həssas 

əhali təbəqələrinin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması və bu sahənin inkişafı əsas 

məsələlərdən biri kimi qarşıya qoyulmuşdur. Mənzil-kommunal təsərrüfatının inkişafı, 

mənzil fondunun istismarı və saxlanması səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə 2014-

2018-ci illərdə mənzil siyasətinin əsas prioritetlərini: 



• regionlarda mənzil-komunal sektorunda islahatların davam etdirilməsi, 

daşınmaz əmlak bazarının inkişafının dəstəklənməsi; 

• regionlarda yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan aztəminatlı vətəndaşların, o 

cümlədən gənc ailələrin yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin 

davam etdirilməsi; 

• regionlarda su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması və 

yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi; 

• regionlarda abadlıq-quruculuq və yaşıllaşdırma işlərinin davam etdirilməsi; 

• regionlarda məişət tullantılarının idarəedilməsi sahəsində müvafiq tədbirlərin 

görülməsi təşkil edəcəkdir. 

Ölkənin strateji coğrafi mövqeyindən səmərəli istifadə etməklə tranzit və 

nəqliyyat xidmətlərinin inkişafı, yerli və beynəlxalq daşımaların idarə olunması 

mexanizminin təkmilləşdirilməsi, əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin 

keyfiyyətinin artırılması 2014-2018-ci illərdə qarşıda duran əsas vəzifələrdən olacaqdır. 

Bununla əlaqədar aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: 

• regionlarda nəqliyyat sisteminin davamlı inkişaf etdirilməsi, nəqliyyat 

sektorunun, o cümlədən nəqliyyat xidmətləri bazarında rəqabət mühitinin daha da 

təkmilləşdirilməsi; 

• ölkənin regionlararası, şəhər və rayondaxili yol-nəqliyyat infrastrukturunun 

daha da inkişafı; 

• regionlarda magistral yolların tikintisi və yenidənqurulması, xüsusi ilə kənd 

yollarının tikintisi, əsaslı təmiri ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi. 

2014-2018-ci illərdə qarşıda duran əsas məqsədlərdən biri ekoloji tarazlığın təmin 

olunmasına nail olmaqdır. Biomüxtəlifliyin qorunması, yanacaq-enerji kompleksinin 

ətraf mühitə mənfi təsirinin neytrallaşdırılması, dənizin və onun akvatoriyasının 

çirklənməsinin aradan qaldırılması və qorunması, yaşıl ərazilərin bərpası və mövcud 

resursların səmərəli mühafizəsi istiqamətində zəruri tədbirlər qarşıdakı illərdə də 

davam etdiriləcəkdir. 

Ekoloji siyasətin əsas məqsədi indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarının təmin 

edilməsi naminə mövcud ekoloji sistemlərin qorunması və təbii sərvətlərdən səmərəli 

istifadə edilməsi ilə davamlı inkişafın təmin edilməsindən ibarət olacaqdır. Bu sahədə 

həyata keçiriləcək əsas tədbirlər aşağıdakılardan ibarət olacaqdır: 

• regionlarda sənaye müəssisələrinin "yaşıl iqtisadiyyat" prinsipi əsasında 

fəaliyyət göstərməsi üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

• iqtisadi inkişafı xammal bazası ilə təchiz etmək üçün yeni xammal yataqlarının 

aşkar edilməsi: 

• regionlarda meşəsalma və meşəbərpa tədbirlərinin davam etdirilməsi, yaşıllıq 

sahələrinin artırılması; 

• regionlarda xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin inkişafı və 

biomüxtəlifliyin davamlılığının təmin edilməsi; 

• regionlarda yaranan bərk məişət və sənaye tullantılarının idarə olunması; 

• alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi. 

2014-2018-ci illərdə əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

prioritet istiqamətləri: 



• səmərəli sosial müdafiə sistemini inkişaf etdirməklə regionlarda yaşlı əhalinin, 

aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin 

azaldılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi; 

• regionlarda sosial xidmət göstərən dövlət müəssisələrinin maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi, onların növləri və şəbəkəsinin genişləndirilməsi; 

• Qarabağ əlilləri və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 

işlərin davam etdirilməsi; 

• regionlarda əlil şəxslərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, onlar 

üçün məşğulluq imkanlarının artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin davam 

etdirilməsi olacaqdır. 

Qarşıdakı illərdə təhsil sahəsində həyata keçiriləcək işlər "Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"na uyğun olaraq dünya 

ölkələri sırasında keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə aparıcı mövqe tutan, qabaqcıl 

texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün 

genişmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur. Iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı 

təhsil sistemlərinin standartlarına uyğun təhsil sistemi ölkədə kadr hazırlığının, təhsili 

idarəetmə sisteminin və təhsil infrastrukturunun qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və 

Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulmasına imkan verərək, 

ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın davamlı inkişafını təmin edəcəkdir. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün qarşıdakı illərdə aşağıdakı tədbirlər həyata 

keçiriləcəkdir: 

• regionlarda təhsil müəssisələrinin tikintisi və əsaslı təmir işlərinin davam 

etdirilməsi: 

• təhsil şəbəkəsində rasionallaşdırma tədbirləri həyata keçirməklə, regionlar 

arasında təhsilin keyfiyyətini bərabərləşdirmək üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

• regionlarda əmək bazarının mütəmadi öyrənilməsi sisteminin yaradılması; 

• distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil və 

inkişaf, yaşlıların təhsili, peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri 

göstərən regional universal mərkəzlərin yaradılması. 

2014-2018-ci illərdə səhiyyə sahəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər regionlarda 

ilkin səhiyyə xidmətlərinin gücləndirilməsi, əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin 

keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi olacaqdır. Regionlarda səhiyyənin maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi üçün tibb müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və yenidən 

qurulması, onların müasir tibbi avadanlıqla təchiz edilməsi işləri davam etdiriləcəkdir. 

Qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün səhiyyə sahəsində dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətləri aşağıdakılardır: 

• regionlarda əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin 

daha da yaxşılaşdırılması, mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının daim artırılması 

sahəsində müvafiq tədbirlərin davam etdirilməsi; 

• regionlarda əhalinin sosial cəhətdən aztəminatlı təbəqələrinə tibbi yardımın 

göstərilməsi, tibbi-profilaktika tədbirlərinin əhatəliliyinin və keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi; 

• səhiyyə müəssisələrinin dərman və avadanlıq təminatının yaxşılaşdırılması 

məqsədilə tibb sənayesi müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi; 



• rayonlarda yeni səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və əsaslı təmiri işlərinin davam 

etdirilməsi; 

• regionlarda sanatoriya-kurort müəssisələrinin yaradılması, yenidən qurulması 

və onların infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi. 

Gənclərin, həmçinin bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafının dəstəklənməsi 

məqsədi ilə aparılan işlər 2014-2018-ci illərdə də davam etdiriləcəkdir. Ucqar rayon və 

kənd yerlərində yaşayan gənclər üçün məlumat məsləhət xidmətləri şəbəkəsi 

genişləndiriləcək, gənclərin sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, asudə vaxtın səmərəli 

təşkili sahəsində bədən tərbiyəsinin və idmanın rolunun artırılması üçün müvafiq 

şəraitin yaradılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcəkdir: 

• regionlarda gənclərin inkişafı üçün şəraitin daha da yaxşılaşdırılması; 

• gənclərin məşğulluğunun daha da artırılması və gənclər arasında sahibkarlığın 

inkişaf etdirilməsi; 

• gənc mütəxəssislərin regionlarda işləməsinin təşviq edilməsi; 

• regionlarda uşaq, yeniyetmə və gənclər arasında bədən tərbiyəsi və idmanın 

geniş təbliği; 

• regionlarda idman müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi işlərinin davam etdirilməsi. 

Qarşıdakı illərdə regionlarda mədəni irsin qorunması, qloballaşma şəraitində 

mədəni çeşidliliyin daha da inkişaf etdirilməsi, daşınmaz tarix və mədəniyyət 

abidələrinin bərpası və qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi və inkişafı, regionlarda mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və 

tikintisi üzrə müvafiq tədbirlər davam etdiriləcəkdir. 

Dövlət Proqramında qeyd olunan istiqamətlərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında vacib 

mərhələ olmaqla ölkə regionlarının davamlı inkişafında və "Azərbaycan 2020: gələcəyə 

baxış" İnkişaf Konsepsiyası çərçivəsində nəzərdə tutulan məqsədlərə nail olunmasında, 

eləcə də ölkə əhalisinin rifahının daha da yaxşılaşdırılmasında mühüm rol 

oynayacaqdır. 

  

3. DÖVLƏT PROQRAMINDA NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏDBİRLƏRİN 

MALİYYƏLƏŞDİRMƏ MƏNBƏLƏRİ 

 

"Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci 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. 

 



4. "Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın həyata keçirilməsi üzrə 

 

T Ə D B I R L Ə R  P L A N I 3 

 

Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.1 Ölkə əhəmiyyətli tədbirlər 

Vergi və pul-kredit siyasəti sahəsi  

4.1.1. Vergi siyasətinin və vergi dərəcələrinin optimallaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 Vergilər Nazirliyi, İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi 

4.1.2. Elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və elektron auditin aparılması metodologiyası ilə 

bağlı təkliflərin hazırlanması 

2014-2018 Vergilər Nazirliyi 

4.1.3. Sahibkarlara göstərilən vergi xidmətlərinin yaxşılaşdırılması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

məqsədilə vergi xidmət mərkəzlərinin yaradılmasının davam etdirilməsi 

2014-2018 Vergilər Nazirliyi 

4.1.4. Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

Vergilər Nazirliyi 

4.1.5. Bank xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının qorunması sahəsində davamlı tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 
Mərkəzi Bank 

4.1.6. Yeni bank xidmətlərinin istifadəsinin stimullaşdırılması 2014-2018 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Mərkəzi Bank 

4.1.7. Bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının regional filial şəbəkəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən 

“Azərpoçt” MMC-nin filial şəbəkəsinə müvafiq icazələrin verilməsi 

2014-2018 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası4 

4.1.8. Regionlarda elektron ödəniş xidmətləri infrastrukturunun və ondan istifadənin genişləndirilməsi 2014-2018 Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, 

Mərkəzi Bank5 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.1.9. Sahibkarlığın inkişafının dəstəklənməsinin institusional mexanizmlərinin yaradılmasının davam etdirilməsi 

(sənaye parklarının və biznes inkubatorlarının yaradılması) 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

4.1.10. Əhalinin həssas qruplarının, o cümlədən gənclərin, qadınların, məcburi köçkünlərin və əlillərin sahibkarlıq 

fəaliyyətinə cəlb olunmasının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

4.1.11. Regionlarda sənaye məhəllələrinin yaradılması 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.1.12. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin sürətləndirilməsi 2014-2018 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

4.1.13. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü, saxlanması və emalı sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

4.1.14. Iri fermer təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyətləri 

4.1.15. Kənd təsərrüfatı məhsullarının rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması məqsədilə emal müəssisələrində 

mütərəqqi texnologiyaların tətbiqinin dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

4.1.16. Aqrotexservis xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsinin dəstəklənməsi, kənd təsərrüfatının texnikaya, 

mineral gübrələrə və pestisidlərə olan tələbatının təmin edilməsinin yaxşılaşdırılması 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

4.1.17. Cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

4.1.18. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına məxsus, eroziyaya uğramış və şoranlaşmış torpaqların texniki və 

bioloji rekultivasiya tədbirlərini həyata keçirməklə yenidən torpaq dövriyyəsinə qaytarılması üçün müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətdə işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

"Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

4.1.19. Baytar-sanitar, texniki nəzarət, sort-sınaq, fitosanitar, toxumçuluq, tingçilik və damazlıq işlərinin dövlət 

tərəfindən dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 

4.1.20. Fermerlərin idarəetmə vərdişlərinin və biliklərinin artırılması məqsədi ilə təlimlərin, təcrübə mübadiləsinin 

və elmi tədqiqatların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.1.21. Milli parklarda rekreasiya əhəmiyyətli meşələrin müəyyən edilməsi və ekoturizmin inkişafı üçün xidmət 

infrastrukturunun təşkilinin dəstəklənməsi 

2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.1.22. Quraq-arid ərazilərdən keçən magistral yolların ətrafının yaşıllaşdırılmasının davam etdirilməsi, o 

cümlədən Bakı-Şamaxı magistral avtomobil yolu ətrafının Çaylı kəndi-Cəngi hissəsində suvarma sisteminin 

qurulması və yaşıllaşdırma işlərinin aparılması 

2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.1.23. Müxtəlif çeşiddə əkin materiallarının yetişdirilməsi 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.1.24. Arid ərazilərdə meşəbərpa və meşəsalma tədbirlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.1.25. Sel-daşqın təhlükəsi olan regionlarda meşəbərpa tədbirlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.1.26. Magistral avtomobil yollarının yenidən qurulmasının və reabilitasiyasının davam etdirilməsi, o cümlədən 

Ələt-Astara-Iran Islam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun yenidənqurulması və tikintisi, 

Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun 4 zolağa genişləndirilməsi üçün əlavə 2 zolağın tikintisi, Bakı-Şamaxı-

Yevlax yolunun Muğanlı-Yevlax hissəsinin yenidən qurulması, Yevlax-Gəncə avtomobil yolu üçün əlavə 2 

zolağın tikintisi, Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 6-11-ci km hissəsində 

yenidən qurma işləri, Oğuz-Xaldan avtomobil yolunun Şəkidən keçən 21 km hissəsinin əsaslı təmiri və 

Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Zaqatala şəhəri ərazisindən keçən 18 km 

hissəsinin şəhər ətrafından çəkilməsi 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

4.1.27. Dəmir yolu infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Yevlax-Malay yolunun 

253-cü km-də Kür çayı üzərində yerləşən metal dəmir yolu körpüsünün bərpası 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.1.28. Ölkənin alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri potensialının müəyyənləşdirilməsi istiqamətində elmi-

tədqiqat və layihə-axtarış işlərinin aparılmasının davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

4.1.29. Ölkədə elektrik enerjisi hasilatının artırılması məqsədilə müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərenerji" ASC 

4.1.30. Yüksək gərginlikli elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC6 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.1.31. Regionlarda su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.1.32. "Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi üzrə Milli Plan"ın (fəaliyyət planının) hazırlanması və həyata 

keçirilməsi 

2014-2018 Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 

"Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərenerji" ASC, 

"Azərsu" ASC 

4.1.33. Su obyektlərindən istifadə rejiminə nəzarətin gücləndirilməsi 2014-2015 Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 

"Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC 

4.1.34. Su obyektlərində və hidrotexniki qurğularda monitorinq sisteminin yaradılması 2014-2015 Fövqəladə Hallar Nazirliyi, 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

"Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərenerji" ASC, 

"Azərsu" ASC 

4.1.35. Regionlarda torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.1.36. Çaylarda məcranın sel gətirmələrindən təmizlənməsi, sаhilbərkitmə, məcrа nizаmlаmа işləri, mövcud 

mühаfizə bəndlərinin möhkəmləndirilməsi və hündürləşdirilməsi üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi 

4.1.37. Hər bir iqtisadi rayon üzrə təbii fövqəladə hal mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, təhlükə və risk 

xəritələrinin tərtib edilməsi 

2014-2018 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.1.38. Müasir beynəlxalq standartlara uyğun ünvan reyestrinin yaradılmasının davam etdirilməsi, şəhər və 

rayonlarda yeni qaydalarla ünvanvermə işinin başa çatdırılması 

2014-2016 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

4.1.39. Daşınmaz əmlaka dair elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması işlərinin sürətləndirilməsi 2014-2017 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

4.1.40. Daşınmaz əmlakların kütləvi texniki inventarlaşdırılması və qiymətləndirilməsi işlərinin başa çatdırılması 2014-2018 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 

4.1.41. Təmas xəttindən 3,0 km məsafədə yerləşən ziyan çəkmiş fərdi evlərin bərpası, tikintisi və reabilitasiyası 

tədbirlərinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Bərpası və Yenidən 

Qurulması üzrə Agentlik, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.1.42. Regionlarda məcburi dövlət sosial sığortasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi7 

4.1.43. Regionlarda əmək bazarının mövcud vəziyyətinin qiymətləndirməsi və kadr potensialına dair müvafiq 

proqnozların hazırlanması məqsədilə mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının yaradılması 

2014 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

4.2. İqtisadi rayonlar üzrə həyata keçiriləcək tədbirlər  

4.2.1. Abşeron iqtisadi rayonu 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.1.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının əsaslı təmirinin, yenidən qurulmasının və tikintisinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.1.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.3. Su təchizatı sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.1.4. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.1.5. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.1.6. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Sumqayıt şəhər Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.1.7. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sumqayıt şəhəri 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.1.8. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı çərçivəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

4.2.1.9. Neft-kimya və digər sənaye sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi, o cümlədən karbamid istehsalı 

zavodunun tikintisinin davam etdirilməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.1.10. Elektron sistemin yığımı və digər növ mülki məmulatların istehsalının təşkili 2014-2015 Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.1.11. Şəhərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2015-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.1.12. Şəhərin yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.1.13. Şəhərin elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.1.14. Şəhərin istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.1.15. Şəhərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.16. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.17. Şəhərin və ətraf qəsəbələrin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.1.18. Sumqayıt şəhəri üzrə müfəssəl planların hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.1.19. Şəhərdə abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.20. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.21. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.22. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.23. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhər 12 №-

li tam orta, 32 №-li tam orta, 28 №-li tam orta, 18 №-li tam orta, 11 №-li tam orta, 7 №-li tam orta, 6 №-li 

1176 şagird yerlik tam orta, şəhər fars-ingilis təmayüllü internat və şəhər orta ümumtəhsil internat 

məktəblərinin, şəhər 39 №-li uşaq bağçasının, 6 №-li körpələr evi-uşaq bağçasının və 66 №-li körpələr evi-

uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Abşeron rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.1.24. Kimya, yeyinti və yüngül sənayesi sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.1.25. Heyvandarlıq, zeytunçuluq, zəfərançılıq, üzümçülük və istixana şəratində tərəvəzçilik sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.1.26. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Еlmi-Tədqiqаt Üzümçülük və Şərаbçılıq Institutunun inizbati binasının, 

laboratoriyasının, anbar və qarajının əsaslı təmiri və mini emal sexinin yenidən qurulması 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.1.27. Rayon ərazisində sement xammalı, əhəngdaşı, qum və s. inşaat materialları yataqlarının axtarışı və 

qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 

2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.1.28. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Hökməli-Qobu-Lökbatan-Güzdək-Puta və Masazır-Saray-Novxanı avtomobil 

yollarının tikintisi, Mehdiabad-Digah-Məmmədli avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.1.29. Şəhərdaхili və qəsəbədaxili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.1.30. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.1.31. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.1.32. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.33. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.34. Rayonun su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.1.35. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.1.36. Xırdalan şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.1.37. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.38. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Xırdalan 

şəhərində Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.39. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Məmmədli kəndindəki "Yanar dağ" Dövlət tarix-mədəniyyət və təbiət 

qoruğunda konservasiya işləri, qoruq üçün yeni inzibati binanın tikintisi, infrastrukturunun yaradılması və 

genişləndirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.40. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Olimpiya Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.41. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Xırdalan 

şəhərinin “Abşeron Gənclər Şəhərciyi” yeni yaşayış massivində 600 şagird yerlik tam orta məktəbin 

tikintisi, Xırdalan şəhər 1 №-li tam orta məktəbin həyətində 840 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi, 

Xırdalan şəhər 4 №-li tam orta məktəbin həyətində 400 şagird yerlik əlavə korpusun tikintisi, Mehdiabad 

qəsəbəsi, Yeni yaşayış massivində 400 şagird yerlik tam orta məktəbin tikintisi, Aşağı Güzdək qəsəbə 300 

şagird yerlik tam orta məktəb üçün 200 şagird yerlik əlavə korpusun və akt zalının tikintisi, Ceyranbatan 

qəsəbəsində yeni yaşayış massivində 120 yerlik uşaq bağçası-körpələr evinin tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Xızı rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.1.42. Tikinti materialları istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.1.43. Kənd təsərrüfatı (o cümlədən, cins heyvandarlıq, quşçuluq və arıçılıq) məhsullarının istehsalı və emalının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.1.44. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.1.45. Rayon ərazisində sement xammalı, qum və s. inşaat materialları yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.1.46. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Altıağac-Xızı avtomobil yolunun tikintisi və Şurabad-Türkoba avtomobil yolunun 

yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.1.47. Şəhərdaхili və qəsəbədaxili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.1.48. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.1.49. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2016 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.50. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.1.51. Xızı şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.1.52. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.1.53. Xızı şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.1.54. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.55. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.56. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.57. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.1.58. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Tıxlı kənd 

180 şagird yerlik ümumi orta məktəbinin və Xızı şəhərində 75 yerlik uşaq bağçasının tikintisi, Qarabulaq 

kənd ümumi orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2. Aran iqtisadi rayonu 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının əsaslı təmirinin və yenidən qurulmasının davam 

etdirilməsi, o cümlədən Şirvan-Noxudlu-Salyan yolunun əsaslı təmiri, Hacıqabul-Kürdəmir-Yevlax 

avtomobil yolunun tikintisi və yenidən qurulması, Mingəçevir-Stansiya Mingəçevir-Bəhrəmtəpə avtomobil 

yolunun tikintisi və Salyan-Şirvan avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.3. Magistral su kəmərinin tikintisinin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.4. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.5. Çaylarda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.6. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.2.7. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Yevlax şəhər Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Mingəçevir şəhəri 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.8. Sənaye parkının yaradılması 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.9. Sənaye sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

yerli icra hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.10. Şəhərin avtomobil yollarının əsaslı təmirinin və tikintisinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.11. Şəhərin elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.12. Şəhərin istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.13. Şəhərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2016 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.14. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.15. Mingəçevir şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.16. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.17. Şəhərdə abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.18. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında əsaslı təmir və yenidənqurma işlərinin aparılması və onun 

çoxprofilli tibb müəssisəsinə çevirilməsi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.19. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət və memarlıq abidələrinin bərpası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.20. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.21. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhər 4 №-li 

tam orta, şəhər 1100 şagird yerlik 1 №-li tam orta, şəhər 1176 şagird yerlik 7 №-li tam orta və şəhər 580 

şagird yerlik 9 №-li tam orta məktəblərinin, 12 №-li körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri  

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Şirvan şəhəri 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.22. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin, kiçik və ya orta həcmli istixana və cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının 

yaradılmasının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.23. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.24. Şirvan şəhərində neft-qaz hasilatı ərazilərində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.25. Məhəllədaxili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi və yeni körpünün tikintisi, o cümlədən 

Şirvan şəhəri ərazisində şəhərdaxili avtomobil yollarının yenidən qurulması 

2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.26. Şəhərin elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.27. Şəhərin istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.28. Şəhərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.29. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.30. Şirvan şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.31. Şəhər ərаzisində Bаş Şirvаn kоllеktоrundа mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq 

işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.32. Şəhərdə abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, o cümlədən Şirvan şəhəri, Bayramlı qəsəbəsi, 

M.Ə.Sabir küçəsində 6 №-li 12 mənzilli 2 mərtəbəli binanın sökülərək, yerində yeni binanın tikintisi 

2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.33. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.34. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.35. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.36. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhər 13 №-

li 720 şagird yerlik tam orta məktəbinin əsaslı təmiri, şəhər 20 №-li 1176 şagird yerlik tam orta məktəbinin 

əsaslı təmiri və idman zalının bərpa-gücləndirilməsi və Şirvan şəhər 6 №-li körpələr evi-uşaq bağçasında 

bərpa-gücləndirmə işləri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Yevlax rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.37. Qeyri-neft sənaye sahələrinin, o cümlədən keramikadan və gipsdən hazırlanmış məmulatlar (tikinti və 

məişət) istehsalı sahələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.38. Cins heyvandarlıq, ətlik istiqamətli quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, tərəvəzçilik və meyvəçilik 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.39. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.40. Rayon ərazisində inşaat materialları (qum, gil, gilcə və s.) yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2016-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.41. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Bakı-Qazax magistralı-Səmədabad-Qaraməmmədli-Qaramanlı-

Göyük avtomobil yolunun tikintisi və Salahlı-Balçılı-Ağqıraq-Varvara-Cırdaxan avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.42. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.43. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.44. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.45. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.46. Yevlax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.47. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Malbinəsi, Balçılı, Hürüuşağı və Nərimanabad yaşayış 

məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.48. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.49. Yevlax şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.50. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.51. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.52. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.53. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Olimpiya Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.54. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Yuxarı 

Bucaq kənd 180 şagird yerlik və Əcəmi kənd 180 şagird yerlik ümumi orta məktəblərinin, şəhər 8 №-li uşaq 

bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Ağcabədi rayonu 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.55. Istehsal və emal sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.56. Cins heyvandarlıq, ətlik istiqamətli quşçuluq, pambıqçılıq, tərəvəzçilik, toxumçuluq, bağçılıq (nar, xırnik və 

s.) və digər bitkiçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.57. Iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyətləri 

4.2.2.58. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.59. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Hüsülü-Kürdlər-Şərəfxanlı-Mirzəhaqverdili avtomobil yolunun tikintisi və 

Hacıbədəlli-Pərioğullar-Təzəkənd avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.60. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.61. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.62. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.63. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.64. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.65. Ağcabədi şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.66. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Hindarx, Yuxarı Qiyaməddinli, Mirzəhaqverdili, Hüsülü (2 

quyu), Rəncbərlər, Sarıcalı, Kürdlər, Kəhrizli, Boyat, Şərəfxanlı, Xocavənd və Muğanlı yaşayış 

məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.67. Rayоnda hərbi əməliyyatlar aparılmış və işğaldan azad оlunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış 

hərbi sursatlardan təmizlənməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

4.2.2.68. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.69. Ağcabədi şəhərinin baş planının hazırlanması 2014-2018 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsi 

4.2.2.70. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.71. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.72. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Ağcabədi rayon Tarix-diyarşünaslıq Muzeyinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.73. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Olimpiya Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.74. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Köyük kənd 

220 şagird yerlik tam orta və Taynaq kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəblərinin tikintisi, şəhər 6 №-li 

uşaq bağçası-körpələr evinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Ağdaş rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.75. Sənaye sahələrinin (o cümlədən, kərpic, tara, dam örtükləri və çini qablar, konserv, tomat və ketçup 

istehsalı) inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.76. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), pambıqçılıq, çəltikçilik, bağçılıq, 

toxumçuluq və istixana şəraitində tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.77. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.78. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.79. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, əsaslı təmirinin, yenidən qurulmasının və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Ləki-Pirəzə-Xınaxlı avtomobil yolunun tikintisi və Qolqəti-

Dəhnəxəlil-Qoşaqovaq-Ərəbocaq avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.80. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.81. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.82. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.83. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.84. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.85. Ağdaş şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.86. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Nehrəxəlil yaşayış məntəqəsində subartezian quyusunun 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

qazılması hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.87. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.88. Ağdaş şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.89. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.90. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.91. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.92. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.93. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Qarağanşıxlar kənd 180 şagird yerlik ümumi orta, Tofiqi kənd 220 şagird yerlik tam orta, Aralbir kənd 220 

şagird yerlik tam orta, Ərəbşəki kənd 80 şagird yerlik ümumi orta və Qülbəndə kənd 180 şagird yerlik 

ümumi orta məktəblərinin, şəhər 8 №-li uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Beyləqan rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.94. Müasir ət kəsimi müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.95. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və 

pambıqçılığın inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.96. Iri taxılçılıq və toxumçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.97. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Beyləqan rayon Dövlət Toxum Müfəttişliyi və Aqrokimya 

laboratoriyasının tikintisi və Beyləqan rayon Baytarlıq Idarəsinin və zona baytarlıq laboratoriyasının 

mövcud inzibati binasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.98. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Birinci Şahsevən-Əhmədli-Dünyamalılar avtomobil yolunun tikintisi və Təzəkənd-

Eyvazalılar-Aşıqlı-Əlinəzər avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.99. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.100. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.101. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.102. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.103. Beyləqan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.104. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Beyləqan şəhərində, Birinci Şahsevən, Dünyamalılar, Yuxarı 

Aran və Sarısu yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.105. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.106. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.107. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.108. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.109. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Birinci 

Aşıqlı kənd 360 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi, Bünyadlı kənd tam orta və Şahsevən kənd 2 №-li 

tam orta məktəblərinin bərpa-gücləndirilməsi, şəhər 2 №-li 1176 şagird yerlik tam orta məktəbinin əsaslı 

təmiri və şəhər 2 №-li 55 yerlik uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Bərdə rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.110. Yeni emal müəssisələrinin (o cümlədən, meyvə-tərəvəz) yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.111. Cins heyvandarlıq, toxumçuluq, bağçılıq (nar, xırnik, gavalı və s.) və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.112. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Bərdə rayon Dövlət Toxum Müfəttişliyi və Aqrokimya laboratoriyasının 

tikintisi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.113. Rayon ərazisində inşaat materialları (qum, gil, gilcə və s.) yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2015-2017 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.114. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və yeni 2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Mollaisalar-Bayramlı-Mollaəhmədli-Sərkarlar 

avtomobil yolunun yenidən qurulması 

hakimiyyəti 

4.2.2.115. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.116. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.117. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.118. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.119. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.120. Bərdə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.121. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Samuxlu, Qurdlar, Gərənə, Divanlı, Əmirli, Xanxanımlı, 

Xanərəb (2 quyu), Kətəlparaq, Kərimbəyli, Ərəblər, Ikinci Hacallı (2 quyu), Bəcirəvan, Soğanverdilər, 

Dəymədağıldı və Yeni Daşkənd yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.122. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Bərpası və Yenidən 

Qurulması üzrə Agentlik, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.123. Bərdə şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.124. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.125. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.126. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Bərdə şəhərində Mədəniyyət Sarayı binasının yerində 

Mədəniyyət Mərkəzi binasının tikintisi, 620 şagird yerlik Bərdə şəhər 1 №-li Musiqi məktəbi üçün binanın 

tikintisi və "Allah-Allah" türbəsinin konservasiyası 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.127. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.128. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qazaxlar 

kənd 180 şagird yerlik tam orta, Nazırlı kənd 220 şagird yerlik 1 №-li tam orta və şəhər 7 №-li 380 şagird 

yerlik ümumi orta məktəblərinin, şəhər 4 №-li uşaq bağçasının tikintisi, şəhər 1150 şagird yerlik 2 №-li tam 

orta və şəhər 480 şagird yerlik 5 №-li tam orta məktəblərinin əsaslı təmiri, şəhər 1150 şagird yerlik 6 №-li 

tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Biləsuvar rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.129. Müasir istehsal sahələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.130. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, bağçılıq, tərəvəzçilik, toxumçuluq və pambıqçılıq sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.131. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Biləsuvar rayon Dövlət Toxum Müfəttişliyi və Aqrokimya 

laboratoriyasının tikintisi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.132. Rayon ərazisində inşaat materialları (qum, gil, gilcə və s.) yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.133. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Günəşli-Ağayrı-Ismətli-Aranlı-Çinarlı-Əliabad və Əsgərabad-Muğan avtomobil 

yollarının tikintisi, Zəhmətabad-Bəydili-Xırmandalı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.134. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.135. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.136. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.137. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.138. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.139. Biləsuvar şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.140. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.141. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.142. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Biləsuvar 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yenidən qurulması 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.143. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.144. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.145. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Xırmandalı 

kənd 2 №-li 640 şagird yerlik tam orta və Aşağı Cürəli kənd 450 şagird yerlik tam orta məktəblərinin, 

Xırmandalı kənd uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Göyçay rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.146. Emal sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.147. Kiçik və ya orta həcmli müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.148. Heyvandarlıq, bağçılıq (nar, üzüm) və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.149. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.150. Rayon ərazisində inşaat materialları (qum, gil, gilcə və s.) yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2015-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.2.2.151. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.152. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Cəyirli-Qızılağac-Yenikənd avtomobil yolunun tikintisi və Bığır-Cırqurd-Şəkər-

Veysəlli-Alıkənd-Mırtı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.153. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.154. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.155. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.156. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.157. Göyçay şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.158. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.159. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.160. Göyçay şəhərinin baş planının hazırlanması 2014-2018 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsi 

4.2.2.161. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.162. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Göyçay 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təmiri, avadanlıqlarla və inventarla təchizatı 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.163. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.164. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.165. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Müşkürlü 

kənd 180 şagird yerlik ümumi orta və Qəbələ Müşkürlü kənd 80 şagird yerlik ibtidai məktəblərinin, şəhər 4 

№-li körpələr evi-uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Hacıqabul rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.166. Kiçik və ya orta həcmli müasir çörək istehsalı müəssisələrinin və istixana təsərrüfatlarının yaradılmasının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.167. Cins heyvandarlıq, bağçılıq (nar, xırnik və s.) və bitkiçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.168. Iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.169. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.170. Rayonun neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş ərazilərində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.171. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qarasu-Abdulabad-Talış-Meyniman-Muğan avtomobil yolunun 

yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.172. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.173. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.174. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.175. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.176. Hacıqabul şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.177. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Muğаn, Pаdаr qəsəbələrində və Qаrаsu kəndində tоrpаq 

sаhələrinin suvаrılmаsını təmin еtmək məqsədi ilə tədbirlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.178. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.179. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.180. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.181. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.182. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.183. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən rayonda 

yeni uşaq bağçasının, Ağacanlı kənd 80 şagird yerlik tam orta və şəhər 2 №-li 220 şagird yerlik tam orta 

məktəblərinin tikintisi, Nəvahi qəsəbə 1 №-li tam orta məktəbinin bərpa-gücləndirilməsi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Imişli rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.184. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.185. Heyvandarlıq, toxumçuluq, meyvəçilik (bağçılıq), tərəvəzçilik və digər bitkiçilik sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.186. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanması və satışı kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.187. Iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.188. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.189. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.2.2.190. Rayonun neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş ərazilərində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.191. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Sarıxanlı-Boşçalılar-Cəfərli-Əliqulular avtomobil yolunun tikintisi və İmişli-

Otuziki-Qaraqaşlı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.192. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.193. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.194. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.195. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.196. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.197. Imişli şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.198. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.199. Imişli şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.200. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.201. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.202. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.203. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.204. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Ölcələr 

kənd 180 şagird yerlik və Aranlı kənd 2 №-li tam orta məktəblərinin tikintisi, Əliqulular kənd uşaq 

bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Kürdəmir rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.205. Kiçik və ya orta həcmli müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.206. Cins heyvandarlıq, ətlik istiqamətli quşçuluq, toxumçuluq, bağçılıq, iri taxılçılıq, tərəvəzçilik, üzümçülük və 

digər bitkiçilik məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.207. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.208. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Karrar-Bağman-Böyük Kəngərli avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.209. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.210. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.211. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.212. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.213. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.214. Kürdəmir şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.215. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.216. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.217. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Kürdəmir 

Rayonlararası Psixiatriya Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.218. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.219. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.220. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Xınıslı kənd 

və Mürtülü kənd 180 şagird yerlik tam orta məktəblərinin, şəhər 9 №-li körpələr evi-uşaq bağçasının 

tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Neftçala rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.221. Rayonda yerləşən səhmdar cəmiyyətlərin dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin özəlləşdirilməsinin, 

istehsal bazasının modernləşdirilməsinin və emal müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 

2014-2018 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.222. Cins heyvandarlıq, balıqçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, toxumçuluq və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.223. Iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.224. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.225. Rayonda neft-qaz istehsalı sahələrində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

4.2.2.226. Meşə zolaqlarının salınması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.2.2.227. Rayon ərazisində inşaat materialları (qum, gil, gilcə və s.) yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.228. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Şorkənd-Beştalı-Bankə-Şirvanlı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.229. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

Istilik təchizatı 

4.2.2.230. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.231. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.232. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.233. Neftçala şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.234. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Nеftçаlа mаgistrаl kаnаlının nаsоs stаnsiyаsı ilə birlikdə 

tikintisinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.235. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.236. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Neftçala 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchizatı 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.237. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.238. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Olimpiya Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.239. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Yuxarı 

Qaramanlı kənd 360 şagird yerlik və Kürkənd kənd 200 şagird yerlik tam orta məktəblərinin, Xıllı qəsəbə 

uşaq bağçası-körpələr evinin tikintisi, Aşağı Surra kənd tam orta məktəbin əsaslı təmiri və 10 əlavə sinif 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

otaqlarının tikintisi 

Saatlı rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.240. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.241. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, bağçılıq və tərəvəzçilik məhsullarının 

istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.242. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.243. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Sımada-Qarayevkənd avtomobil yolunun tikintisi və Saatlı-

Sarıcalar-Qara Nuru-Şirinbəyli-Fətəlikənd-Azadkənd avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.244. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.245. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.246. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.247. Saatlı şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.248. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.249. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.250. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.251. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.252. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.253. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.254. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən V.Əsgərov 

adına şəhər 4 №-li 480 şagird yerlik tam orta məktəbinin və Cəfərxan kənd körpələr evi-uşaq bağçasının 

tikintisi, Nəsimikənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Sabirabad rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.255. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.256. Cins heyvandarlıq, toxumçuluq, taxılçılıq, intensiv bağçılıq (nar, üzüm, xırnik və s.) və digər kənd 

təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.257. Iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.258. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Sabirabad rayon Dövlət Toxum Müfəttişliyi və Aqrokimya 

laboratoriyasının tikintisi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.259. Yerli əhəmiyyətli və kəndlərarası yolların tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Nizami-Əliləmbəyli-Azadkənd-Sarxanbəyli avtomobil yolunun 

tikintisi və Suqovuşan-Məmişlər-Qaralar-Qəfərli-Əhmədabad-Nərimankənd-Həşimxanlı avtomobil 

yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.260. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.261. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.262. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.263. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.264. Sabirabad şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.265. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Sabirabad şəhəri ərazisinin bir hissəsində qrunt sularının 

səviyyəsinin aşağı salınması üçün drenaj şəbəkəsinin tikintisi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.266. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.267. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.268. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Sabirabad 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının tikintisi hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.269. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Sabirabad Rayon Mədəniyyət Evinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.270. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.271. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Cəngan 

kənd və Türkədi kənd tam orta məktəblərinin tikintisi, şəhər 1 №-li uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Salyan rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.272. Emal (o cümlədən, yem istehsalı, üzüm emalı) sənayesinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.273. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, meyvəçilik, istixana şəraitində 

tərəvəzçilik və intensiv üzümçülük sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.274. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.2.275. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.2.2.276. Rayonun neft mədəni ərazilərində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.277. Rayon ərazisində kəndlərarası yolların tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Çuxanlı-Gəncəli-Piratman-Parça Xələc-Seyidan avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.278. “Babazanan” yaşayış sahəsinin ərazisində Kür çayı üzərində körpünün tikintisi 2014-2016 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.279. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.280. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.281. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.282. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.283. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.284. Salyan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.285. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Salyan şəhəri ərazisində qrunt sularının səviyyəsinin aşağı 

salınması üçün drenaj şəbəkəsinin tikintisi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.286. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.287. Rayon ərazisində əhalinin təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.288. Salyan şəhərinin baş planının hazırlanması 2014-2018 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsi 

4.2.2.289. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.290. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Salyan 

Rayonlararası Ağ Ciyər Xəstəlikləri Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.2.291. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.292. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.293. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Peyk kənd 

220 şagird yerlik tam orta məktəbinin tikintisi, Kürsəngi kənd tam orta məktəbinin və şəhər 11 №-li uşaq 

bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Ucar rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.294. Kiçik və ya orta həcmli müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.295. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, pambıqçılıq, toxumçuluq, bağçılıq (nar, heyva, xirnik və s.) və tərəvəzçilik 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.296. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.297. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi və körpünün tikintisi, o cümlədən Ucar-Gəraybəyli-Rəstəcə avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.298. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.299. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.300. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.301. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.302. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.303. Ucar şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.304. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.2.305. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.306. Ucar şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.2.307. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.308. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.309. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.310. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.311. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Ramal kənd 

180 şagird yerlik və Müsüslü kənd 80 şagird yerlik ümumi orta məktəblərinin tikintisi, şəhər 5 №-li uşaq 

bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Zərdab rayonu 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.2.312. Kiçik və ya orta həcmli müasir çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.313. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, pambıqçılıq, meyvəçilik (bağçılıq), toxumçuluq, bostançılıq və tərəvəzçilik 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.2.314. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.2.315. Yerli əhəmiyyətli və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Zərdab-Qaravəlli avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.2.316. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.2.317. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.2.318. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.2.319. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.320. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.2.321. Zərdab şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.2.322. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.2.323. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.324. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Zərdab 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchizatı 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.325. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.326. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.2.327. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhər 1 №-li 

məktəb-liseyin əsaslı təmiri, şəhər ümumi orta məktəbinin və Gəlmə kənd uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.3. Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.3.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının əsaslı təmirinin və yenidən qurulmasının davam 

etdirilməsi, o cümlədən Şamaxı-Göylər-Çöl Padar avtomobil yolunun əsaslı təmiri 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.3.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.3.3. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.3.4. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Qobustanda penitensiar müəssisələrdə cəza çəkmiş şəxslər üçün 50 yerlik Sosial Adaptasiya Mərkəzinin 

tikintisi 

2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.3.5. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Ağsu rayonu 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.3.6. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq (xüsusilə ərzaq buğdası), toxumçuluq, tərəvəzçilik və bağçılıq (nar, üzüm) 

sahələrinin inkşafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.3.7. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.3.8. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2015 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.3.9. Rayon ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmirinin və körpülərin yenidən qurulmasının davam 

etdirilməsi, o cümlədən Çaparlı-Kəndoba-Cəlayir avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.3.10. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.3.11. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.3.12. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.13. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.14. Ağsu şəhərinin və ətraf qəsəbələrinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində 

işlərin davam etdirilməsi 

2014 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.3.15. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.3.16. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

etdirilməsi Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.3.17. Rayon ərazisində əhalinin təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.3.18. Ağsu şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.3.19. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.20. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Ağsu 

Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.21. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.22. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.23. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Muradlı 

kənd 80 şagird yerlik tam orta, Dilman kənd 80 şagird yerlik tam orta və Keçdiməz kənd 80 şagird yerlik 

ümumi orta məktəblərinin tikintisi, Ağsu şəhər “Qərənfil” uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Ismayıllı rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.3.24. Sənaye sahələrinin (o cümlədən, ət, süd və meyvə emalı, meyvə qurutma sexi) inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.3.25. Cins heyvandarlıq, arıçılıq, taxılçılıq, tingçilik, üzümçülük, meyvəçilik (bağçılıq) və tərəvəzçilik sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.3.26. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanması və satışı kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

hakimiyyəti 

4.2.3.27. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.3.28. Rayon ərazisində inşaat materialları (mişar daşı, qum, çınqıl və s.) yataqlarının axtarışı və 

qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 

2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.3.29. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Ismayıllı-Göytəpə-Qalınçaq-Ruşan avtomobil yolunun tikintisi, 

Ismayıllı-Lahıc avtomobil yolunun əsaslı təmiri və İsmayıllı-Kəlbənd avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.3.30. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.3.31. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.3.32. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.3.33. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.34. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.35. Ismayıllı şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.3.36. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Kürdmaşı, Hacıhətəmli, Talıstan, Qubaxəlilli, Cülyan, 

Kəlbənd, Talış və Göytəpə yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.3.37. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

etdirilməsi Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.3.38. Ismayıllı şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.3.39. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.40. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Ismayıllı 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təmiri, avadanlıq və inventarla təchizatı 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.41. Mədəniyyət obyektlərinin tikintisi, yenidənqurulması, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və 

konservasiyası sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.42. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.43. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Külüllü 

kənd 80 şagird yerlik ibtidai, Şəbyan kənd 80 şagird yerlik ümumi orta və Qalınçaq kənd 360 şagird yerlik 

tam orta məktəblərinin, Sumağallı kənd 40 yerlik uşaq bağçasının tikintisi və şəhər 960 şagird yerlik 3 №-li 

tam orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Qobustan rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.3.44. Cins heyvandarlıq, arıçılıq və bağçılıq (nar, üzüm) sahələrinin inkişаfının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.3.45. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.3.46. Rayon ərazisində sement və inşaat materiallarına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.3.47. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Təklə-Sündü-Xilmilli avtomobil yolunun tikintisi və Qobustan-Poladlı avtomobil 

yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.3.48. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.3.49. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.3.50. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.3.51. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.52. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.53. Qobustan şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.3.54. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.3.55. Qobustan şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.3.56. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.57. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qobustan 

Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının 50 çarpayılıq yeni binasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.58. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.59. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.60. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Çuxanlı 

kənd 180 şagird yerlik tam orta və Təklə Mirzəbaba kənd tam orta məktəblərinin, şəhər 2 №-li uşaq 

bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Şamaxı rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.3.61. Cins heyvandarlıq, iri toxumçuluq və taxılçılıq, üzümçülük və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.3.62. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanması və satışı kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.3.63. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.3.64. Rayon ərazisində inşaat materialları yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 2014-2016 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.3.65. Rayon ərazisində kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və 

körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Göylər-Quşçu avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.3.66. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.3.67. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.3.68. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.3.69. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.70. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.3.71. Şamaxı şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.3.72. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Nağaraxana yaşayış məntəqəsində subartezian quyusunun 

qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.3.73. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.3.74. Şamaxı şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.3.75. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.76. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.77. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.78. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.3.79. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Mədrəsə 

qəsəbə 380 şagird yerlik tam orta məktəbinin və şəhər 4 №-li uşaq bağçasının tikintisi, Göylər kənd 1 №-li 

tam orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.4. Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının tikintisinin və yenidən qurulmasının davam etdirilməsi 2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Samux rayonu ərazisində gücü 2,8 MVt olan 

günəş elektrik stansiyasının tikintisi və avadanlıqların quraşdırılması 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.3. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Şəmkir çаyı üzərində dəryаçаnın tikintisi (kanallarla birlikdə) 

2014-2015 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.4. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.4.5. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Naftalan şəhər Əlillərin Regional Bərpa Mərkəzinin bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.4.6. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Gəncə şəhəri 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.7. Sənaye parkının yaradılması 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

4.2.4.8. Sənaye sahəsinin (o cümlədən, polad emalı, alüminiumdan hazırlanmış metal konstruksiyalar, 

aşqarlanmamış alüminiumdan və alüminium ərintilərindən çubuqlar və profillər, alüminium ərintilərindən 

borular və borucuqlar və alüminiumdan digər mətbəx və yeməkxana məmulatları istehsalı) inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.4.9. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.10. Şəhərin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin həyata keçirilməsi 2017-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.11. Nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

4.2.4.12. Şəhərin avtomobil yollarının tikintisinin, əsaslı təmirinin və yeni körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi, 

o cümlədən Məhsəti, Sadıllı, Natəvan, Şıxzamanlı, Cavad xan qəsəbələrini Gəncə şəhəri ilə birləşdirən 

avtomobil yollarının tikintisi 

2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.13. Şəhərin elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.14. Şəhərin istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.15. Şəhərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.16. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.17. Gəncə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.18. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Məhsəti və Şixzamanlı qəsəbələrini əhatə edən ərazidə subartezian 

quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.19. Gəncə şəhəri üzrə müfəssəl planların hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.4.20. Şəhərdə abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, o cümlədən Gəncə şəhərində qəza vəziyyətində 

olan Atatürk prospekti, 264 və 266, Cavad xan küçəsi, 34 və digər ünvanlardakı yaşayış evlərinin 

sakinlərinin köçürülməsi üçün 50 mənzilli yaşayış evinin tikintisi 

2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.21. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Abbas 

Səhhət adına xəstəxananın təmiri, avadanlıq və inventarla təchizatı və Gəncə şəhər Psixiatriya 

Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.22. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi, o cümlədən "Şah Abbas Karvansarayı"nın bərpası və onun nəzdində Gəncə Dövlət 

Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun, Gəncə Şəhər Mədəniyyət Idarəsinin, Regional Xalq Tətbiqi və Turizm 

Informasiya Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və Gəncə Filarmoniyasının tikintisi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.23. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.24. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Mehdi 

Mehdizadə adına 4 №-li 930 şagird yerlik tam orta məktəbdə 960 şagird yerlik əlavə korpusun, akt və 

idman zallarının tikintisi, Mir Cəlal Paşayev adına 39 №-li 940 şagird yerlik tam orta məktəbdə 1200 şagird 

yerlik əlavə korpusun, akt və idman zallarının tikintisi, şəhər 2 №-li peşə məktəbinin tikintisi, şəhər 2 №-li 

peşə liseyinin bərpa-gücləndirilməsi, şəhər 40 №-li 420 şagird yerlik tam orta və şəhər 1140 şagird yerlik 1 

№-li tam orta məktəblərinin əsaslı təmiri, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələri üçün 

yataqxana binasının tikintisi və Aqrar mühəndislik fakültəsinin binasının, Baytarlıq korpusunun və 

Aqrotexnologiya korpusunun əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Naftalan şəhəri 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.25. Kiçik həcmli istixanaların və çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.26. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.27. Şəhərin elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Qaz təchizatı 

4.2.4.28. Şəhərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.29. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.30. Naftalan şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərsu" ASC 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.31. Şəhərdə abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.32. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Naftalan 

Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.33. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.34. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.35. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhərdə 2 

yeni uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Ağstafa rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.36. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.37. Cins heyvandarlıq, tingçilik, meyvəçilik, iri taxılçılıq və üzümçülük sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.38. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.39. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının əsaslı təmirinin, yenidən qurulmasının, tikintisinin və körpülərin 

əsaslı təmirinin davam etdirilməsi, o cümlədən Ağstafa-Köçəsgər avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.40. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.41. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.42. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.43. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.44. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Köçəsgər, Poylu, Göycəli, Aşağı Kəsəmən, Zəlimxan, Aşağı 

Göycəli, Pirili (2 quyu), Kolxəlfəli və Qarahəsənli yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.45. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.46. Rayоn ərazisinin partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.47. Ağstafa şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.4.48. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.49. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.4.50. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.51. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.52. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Kolxəlfəli 

kənd 220 şagird yerlik və Eynallı kənd 300 şagird yerlik tam orta məktəblərinin tikintisi, Poylu kənd 2 №-li 

körpələr evi-uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Daşkəsən rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.53. Dağ-mədən (o cümlədən, qranit istehsalı) və ağır metallurgiya (o cümlədən, filizsaflaşdırma müəssisəsi) 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.54. Heyvandarlıq, arıçılıq (o cümlədən, balın sənaye üsulu ilə emalı), kartofçuluq, meyvəçilik (xüsusilə cır meşə 

meyvələrinin emalı), toxumçuluq və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.55. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.56. Rayon ərazisində qiymətli, yarımqiymətli, bəzək və üzlük daşlarına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və 

qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 

2014-2017 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.57. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Daşkəsən-Əmirvar-Qabaqtəpə avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.58. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.59. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.60. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Qaz təchizatı 

4.2.4.61. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.62. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.63. Daşkəsən şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.64. Daşkəsən şəhərində mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, 

o cümlədən Daşkəsən şəhərində istinad divarlarının tikintisi 

2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.65. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.66. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.67. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.68. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.69. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Alunitdağ 

qəsəbə və Kəmərqaya kənd tam orta məktəblərinin, Quşçu kənd uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Gədəbəy rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.70. Kiçik və ya orta həcmli çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.71. Heyvandarlıq, arıçılıq (o cümlədən, balın sənaye üsulu ilə emalı), kartofçuluq və digər kənd təsərrüfatı 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.72. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Gədəbəy rayon Baytarlıq Idarəsi ilə diaqnostika kabinetinin inzibati 

binasının tikintisi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.73. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

əsaslı təmirinin, tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Gədəbəy-Novosaratovka-Qaravəlilər, Qarıkənd-

Miskinli-Çalburun və Qızıltorpaq-Ağbaşlar avtomobil yollarının tikintisi, Novosaratovka-Çobankənd-

Novoivanovka avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.74. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.75. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.76. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.77. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.78. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.79. Gədəbəy şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.80. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.81. Rayоnda hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 

təmizlənməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.82. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.83. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.84. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.85. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.86. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Isalı kənd 

180 şagird yerlik və Moruxlu kənd tam orta məktəblərinin, Miskinli kənd uşaq bağçası-körpələr evinin 

tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Goranboy rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.87. Cins heyvandarlıq, bağçılıq (ərik, nar, xırnik və s.), taxılçılıq, pambıqçılıq, istixana şəraitində tərəvəzçilik və 

digər bitkiçilik sahələrinin istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.88. Taxıl məhsullarının tədarükü, saxlanması və satışı anbarı kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.89. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.90. Rayonun ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2015-2017 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.91. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Goranboy-Yuxarı Ağcakənd avtomobil yolunun tikintisi və Dəliməmmədli-

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Muzdurlar-Qırıqlı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

4.2.4.92. Şəhərdaхili və qəsəbədaxili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.93. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.94. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.95. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.96. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.97. Goranboy şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2015 Ərazilərin Bərpası və Yenidən 

Qurulması üzrə Agentlik, "Azərsu" 

ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.98. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Xınalı (2 quyu), Ağamalıoğlu, Bağçakürd (2 quyu), 

Əhmədabad, Səfikürd (2 quyu), Veyisli, Qurbanzadə, Goranlı, Yolpaq və Alpout yaşayış məntəqələrində 

subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.99. Rayоnda hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 

təmizlənməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.100. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.101. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.102. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Olimpiya Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.103. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Yenikənd 

kənd 180 şagird yerlik tam orta, Qarasuçu kənd 180 şagird yerlik tam orta, Xınalı kənd 180 şagird yerlik tam 

orta və Goran qəsəbə 180 şagird yerlik ümumi orta məktəblərinin tikintisi, şəhər 3 №-li uşaq bağçasının 

bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Göygöl rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.104. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçüluk, kartofçuluq, meyvəçilik və şərabçılığın inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.105. Kənd təssərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən rayon ərazisində yerləşən Azərbaycan Bioloji Kombinatının yenidən 

qurulması və avadanlıqlarla təchizatı 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.106. Rayon ərazisində qiymətli və yarımqiymətli (xalsedan, serdolik, əqiq və s.) rəngli daşların sement 

istehsalına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 

2015-2017 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.107. Yerli əhəmiyyətli və kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Yeni Zod-Çaykənd-Qarabulaq-Quşçu-Sarısu avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.108. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.109. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.110. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.4.111. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.112. Göygöl şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2015 Ərazilərin Bərpası və Yenidən 

Qurulması üzrə Agentlik, "Azərsu" 

ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.113. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Balçılı (2 quyu), Yeni Qızılca, Qırıqlı, Haçaqaya, Quşqara (2 

quyu) və Xaqani yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.114. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.115. Rayоnda hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 

təmizlənməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.116. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.117. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.118. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.119. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Şəhriyar 

kənd 180 şagird yerlik tam orta və Üçbulaq kənd 80 şagird yerlik ümumi orta məktəblərinin, şəhər 3 №-li 

uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Qazax rayonu 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.120. Sənaye sahələrinin (yerli xammala əsaslanan tikinti materialları (o cümlədən, yandırılmış və sönmüş əhəng 

istehsalı) və üzüm emalı və şərab istehsalı) inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.121. Heyvandarlıq, kartofçuluq, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.122. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.123. Rayon ərazisində avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qazax-Kosalar avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.124. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.125. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.126. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.127. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.128. Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.129. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Daş Salahlı ( 2 quyu), Kəmərli (2 quyu), Aslanbəyli, Kosalar 

(2 quyu), Xanlıqlar, Dəmirçilər, Kommuna, Çaylı, Birinci Şıxlı, Yuxarı Salahlı, Aşağı Salahlı, Canalı və 

Qaymaqlı yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.130. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.131. Rayоnda hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 

təmizlənməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.132. Qazax şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.4.133. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.134. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qazax 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.135. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən "Sınıq körpü" abidəsinin (XII əsr) bərpa-konservasiyası 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.136. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.137. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Quşçu 

Ayrım kənd 180 şagird yerlik tam orta, Məzəm kənd 80 şagird yerlik ibtidai və Bala Cəfərli kənd 80 şagird 

yerlik ibtidai məktəblərinin, şəhər 1 №-li uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Samux rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.138. Sənaye sahəsinin (o cümlədən, kərpic və sement istehsalı) inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.139. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik və istixana şəratində tərəvəzçilik məhsullarının 

istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.140. Iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.4.141. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.142. Rayon ərazisində sement istehsalına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin 

aparılması 

2016-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.2.4.143. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.144. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Samux şəhəri-Fizuli-Lək-Əlibayramlı-Əhmədbəyli-Qarabağlar-

Çobanabdallı-Samux avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.145. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.146. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.147. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.148. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.149. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.150. Samux şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.151. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qiyaslı, Alabaşlı, Seyidlər, Tatlı, Əli Bayramlı, Aşağı 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Ağasıbəyli ( 2 quyu), Əhmədbəyli, Yuxarı Ağasıbəyli, Qarayeri, Hacıalılı, Qədili və Sarıqamış yaşayış 

məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.152. Samux şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.4.153. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.154. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.155. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.156. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.157. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Burunqovaq 

kənd ümumi orta məktəbinin tikintisi, Alabaşlı qəsəbə 1 №-li və Institut qəsəbə uşaq bağçalarının əsaslı 

təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Şəmkir rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.158. Emal sənayesinin (o cümlədən, meyvə-tərəvəz, üzüm və kartof emalı) inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.159. Müasir çörək və nişasta istehsalı müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.160. Heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, meyvəçilik, kartofçuluq və digər kənd təsərrüfatı 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.161. Müasir soyuducu anbar kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

hakimiyyəti 

4.2.4.162. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.163. Rayon ərazisində sement istehsalına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin 

aparılması 

2017-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.164. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Şəmkir-Yeni Göyçə-Dağ Cəyir avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.165. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.166. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.167. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.168. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.169. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.170. Şəmkir şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.171. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Mahmudlu, Posallı, Düyərli, Zəyəm Cırdaxan, Keçili, 

Qaracəmirli, Aşağı Seyfəli, Yeniabad, Dəllər Cəyir, Qasım Ismayılov, Qılıncbəyli, Zəyəm və Sabirkənd 

yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.172. Şəmkir şəhərinin baş planının hazırlanması 2014-2018 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsi 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.4.173. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.174. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Şəmkir 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi və Kür qəsəbəsində xəstəxana binasının təmiri, avadanlıq və 

inventarla təchizatı 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.175. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.176. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.177. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Şəmkir 

şəhərində Nizami Gəncəvi adına 640 şagird yerlik tam orta məktəbinin və şəhər 8 №-li körpələr evi-uşaq 

bağçasının tikintisi, Düyərli kənd 1 №-li tam orta məktəbinin bərpa gücləndirməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Tovuz rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.4.178. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.179. Cins heyvandarlıq, arıçılıq, taxılçılıq, kartofçuluq, üzümçülük, tingçilik, toxumçuluq və digər kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.4.180. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.4.181. Rayon ərazisində tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılmasının davam 

etdirilməsi 

2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.4.182. Rayon ərazisində kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və 

avtomobil körpülərinin əsaslı təmirinin davam etdirilməsi, o cümlədən Tovuz-Hunanlar-Əlimərdanlı-

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Qaraxanlı-Xatınlı-Qədirli-Cilovdarlı-Mülkülü-Düz Cırdaxan avtomobil yolunun yenidən qurulması 

4.2.4.183. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.4.184. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.4.185. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.4.186. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.4.187. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.4.188. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Tovuzçay su anbarının tikintisi və Qovlar şəhərində (2 quyu), 

Yuxarı Öysüzlü, Əlimərdanlı, Əyyublu, Aşağı Quşçu, Qədirli, Düz Qırıqlı (3 quyu), Əlimərdanlı, Alakol (3 

quyu) yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.4.189. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.4.190. Rayоnda hərbi əməliyyatlar aparılmış ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan 

təmizlənməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.4.191. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.192. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.193. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Tovuz 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

rayonunda Mədəniyyət Evinin yenidən qurulması və aşıq H. Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq Sənəti 

Dövlət Muzeyi binasının tikintisi 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.194. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.4.195. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Şamlıq kənd 

220 şagird yerlik tam orta, Çeşməli kənd 180 şagird yerlik tam orta, Qaradaş kənd 80 şagird yerlik tam orta, 

Muncuqlu kənd 80 şagird yerlik tam orta və Qalaboyun kənd 80 şagird yerlik tam orta məktəblərinin, 

Qovlar şəhər 2 №-li körpələr evi-uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.5.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının əsaslı təmirinin, tikintisinin və yenidən qurulmasının 

davam etdirilməsi, o cümlədən Gəndob-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi yeni beton örtüklü avtomobil 

yolunun layihələndirilməsi və tikintisi, Samur (Azərbaycan Respublikası)-"Yaraq Qazmalar" (Rusiya 

Federasiyası) buraxılış məntəqələri ərazisində Samur çayı üzərindən avtomobil körpüsünün və onun giriş 

yollarının layihələndirilməsi və tikintisi 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.5.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.5.3. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.5.4. Vəlvələçаy çаyındа mühаfizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.5.5. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.5.6. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.5.7. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi, o cümlədən Qusar rayonunda "Şahdağ" turizm kompleksinin 

infrastrukturunun tikintisinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Şabran rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.5.8. Sənaye sahəsinin (o cümlədən, daş karxanası, kərpic zavodu) inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.9. Heyvandarlıq, arıçılıq, taxılçılıq, meyvəçilik (bağçılıq), üzümçülük, toxumçuluq və tərəvəzçilik sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.10. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.5.11. Rayon ərazisində tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin aparılmasının davam 

etdirilməsi 

2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.5.12. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Şabran-Çayqaraqaşlı-Hacıqaraqaşlı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.5.13. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.5.14. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.5.15. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.5.16. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.17. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.5.18. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.5.19. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.5.20. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.21. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.22. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.23. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.24. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Taxtalar 

kənd 80 şagird yerlik ümumi orta məktəbinin və Ağalıq kənd uşaq bağçasının tikintisi, Rəhimli kənd tam 

orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Xaçmaz rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.5.25. Emal sənayesinin (o cümlədən, süd emalı) inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

hakimiyyəti 

4.2.5.26. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.27. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, toxumçuluq, tingçilik və bağçılıq sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.28. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Xaçmaz rayon Dövlət Toxum Müfəttişliyi və Aqrokimya 

laboratoriyasının tikintisi və Xaçmaz rayonu regional referens-toksikologiya və karantin ekspertiza 

laboratoriyasının tikintisi, inventar və avadanlıqlarla təchizatı 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.5.29. Rayonun ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

4.2.5.30. Rayon ərazisində inşaat materiallarının (qum, çınqıl, gil və s.) axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin 

aparılması 

2016-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.5.31. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qusarçay-Pirquluoba-Yeni Həyat avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.5.32. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.5.33. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.5.34. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.35. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.36. Xaçmaz və Xudat şəhərlərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin 2014-2018 "Azərsu" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

davam etdirilməsi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.5.37. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Yergüc, Qusarçay, Qoçaqqazma, Aşağı Zeyid və Pirquluoba 

yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.5.38. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.5.39. Xaçmaz şəhərinin baş planının hazırlanması 2014-2018 Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura 

Komitəsi 

4.2.5.40. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.41. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.42. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.43. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.44. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qaraçı kənd 

120 şagird yerlik ümumi orta, Qıraqlı kənd 180 şagird yerlik ümumi orta, Qaradağ Buduq kənd 80 şagird 

yerlik tam orta və Arzu kənd 220 şagird yerlik ümumi orta məktəblərinin, Xaçmaz şəhər 3 №-li 60 yerlik 

körpələr evi-uşaq bağçasının tikintisi və Hacılar kənd ümumi orta məktəbinin bərpa-gücləndirilməsi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Quba rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.5.45. Emal sənayesinin (o cümlədən, çörək zavodu, toxuculuq müəssisəsi, ət, süd və gön-dəri emalı) inkişafının 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

dəstəklənməsi Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.5.46. Quru meyvə və tərəvəzlər (o cümlədən, tərəvəz qarışıqları) istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.47. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, tingçilik və meyvəçilik (bağçılıq) sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.48. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Quba rayon Bitki Mühafizə Mərkəzinin tikintisi, inventar və 

avadanlıqlarla təchizatı 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.5.49. Rayon ərazisində bəzək və üzlük daşlarına, şüşə istehsalına yararlı xammal yataqlarının axtarışı və 

qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 

2016-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.5.50. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin, körpülərin əsaslı 

təmirinin və tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Quba-Küpçal-Küsnət, Rustov-Xanəgah-Gürdəh, 

Rustov-Nöydün-Şuduq, Rustov-Məckəxacə, Rustov-Bağçalı-Yekdar və Quba-Qonaqkənd avtomobil 

yollarının tikintisi, Zərqava-Qasımqışlaq-Çayqışlaq-Xaspolad-Aspərəsti avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.5.51. Quba Hava Limanının tikintisi 2014-2018 “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı 

Səhmdar Cəmiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.5.52. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.5.53. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.5.54. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.55. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.5.56. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qaraçay, Ikinci Nügədi, Zərqava və Gədikqışlaq yaşayış 

məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2016 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.5.57. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.5.58. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.59. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Quba 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi və Quba rayon Psixo-Nevroloji Reabilitasiya Mərkəzinin bərpa-

gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.60. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.61. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.62. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qımılqışlaq 

kənd 220 şagird yerlik ümumi orta və Afurca kənd 120 şagird yerlik tam orta məktəblərinin tikintisi, 

Timiryazev kənd 14 №-li uşaq bağçasının bərpa-gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Qusar rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.5.63. Cins heyvandarlıq (o cümlədən, ət və süd emalı), toxumçuluq, tingçilik, meyvəçilik, kartofçuluq və 

üzümçülük məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.5.64. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.5.65. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.5.66. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi və körpünün tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qusar-Əniğ-Ləzə 4 zolaqlı avtomobil 

yolunun 10 km-lik hissəsinin və körpünün tikintisi, Qusar-İmamqulukənd-Quxuroba avtomobil yolunun 

yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.5.67. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.5.68. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.5.69. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.70. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.71. Qusar şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.5.72. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Quxuroba və Mucuq yaşayış məntəqələrində subartezian 

quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.5.73. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.5.74. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.75. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.76. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.77. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.78. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Əniğoba 

kənd 180 şagird yerlik tam orta, Atlıxan kənd 180 şagird yerlik tam orta, Aşağı Imamqulu kənd 180 şagird 

yerlik ümumi orta, Hiloba kənd 180 şagird yerlik ümumi orta, Küfoba kənd 80 şagird yerlik ümumi orta və 

Çubuqlu kənd 80 şagird yerlik ümumi orta məktəblərinin tikintisi, Kiriq kənd körpələr evi-uşaq bağçasının 

əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Siyəzən rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.5.79. Emal sənayesinin (o cümlədən, quşçuluq təsərrüfatlarının bazasında dərin emal sahəsi) inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.5.80. Heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, üzümçülük və istixana şəraitində tərəvəzçilik məhsullarının istehsalının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.5.81. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.5.82. Rayonun neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş ərazilərində ekoloji tədbirlərin həyata keçirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.5.83. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Siyəzən-Böyük Həmyə-Balaca Həmyə-Çandahar avtomobil yolunun yenidən 

qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.5.84. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.5.85. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.5.86. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.5.87. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.5.88. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.5.89. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.5.90. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.91. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.92. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.5.93. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.5.94. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Siyəzənkənd 80 şagird yerlik ümumi orta və Böyük Həmyə kənd 220 şagird yerlik tam orta məktəblərinin 

tikintisi, şəhər 2 №-li uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6. Lənkəran iqtisadi rayonu  

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının tikintisinin və yenidən qurulmasının davam 

etdirilməsi, o cümlədən Cəlilabad-Yardımlı yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.6.3. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.6.4. Хəzər dənizi bоyuncа sаhilbərkitmə işlərinin dаvаm еtdirilməsi 2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.5. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.6.6. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.6.7. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Astara rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.6.8. Heyvandarlıq (o cümlədən, kökəltmə kompleksi), arıçılıq (o cümlədən, balın emalı və qablaşdırlması), 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

meyvəçilik (xüsusilə sitrus və subtropik), çayçılıq, çəltikçilik, tərəvəzçilik, kartofçuluq, toxumçuluq və 

tingçilik məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.9. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.6.10. Rayonun ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.11. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və çaylar 

üzərində körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Deqadi-Pəlikəş avtomobil yolunun tikintisi, 

Ojakəran-Tüləguvan-Qəcımardə-Təngərüd və Rinə-Miki avtomobil yollarının yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.6.12. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.13. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.6.14. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.6.15. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.16. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.17. Astara şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.6.18. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Rudəkənar yaşayış məntəqəsində subartezian quyusunun 

qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.6.19. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

etdirilməsi Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.20. Astara şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.21. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.22. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.23. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.24. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.25. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Burzubənd 

kənd və Şümrüd kənd tam orta məktəblərinin, Səncərədi kənd uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Cəlilabad rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.6.26. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, kartofçuluq (o cümlədən, kartof toxumçuluğu), üzümçülük, tingçilik və digər 

kənd təsrrüfatı məhsulllarının (xüsusilə çiyələk) istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.27. Iri taxılçılıq və toxumçuluq təsərrüfatlarının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.28. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Еlmi-Tədqiqаt Üzümçülük və Şərаbçılıq Institutunun Cəlilabad dayaq 

məntəqəsinin inzibati binasının, laboratoriya, anbar və qarajının tikintisi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.6.29. Rayonda tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı işlərinin aparılmasının davam etdirilməsi 2014-2015 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.30. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Cəlilabad-Astanlı-Cəngan-Soltankənd və Alar-Təzəkənd-Üçtəpə-Əliqasımlı-

Cəfərxanlı avtomobil yolunun tikintisi, Alar-Günəşli avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.31. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.6.32. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.6.33. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.34. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.35. Cəlilabad şəhərinin və ətraf qəsəbələrinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2015 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.6.36. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Məlikqasımlı, Uzuntəpə, Hamarqışlaq, Əliqasımlı və 

Sabirabad yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.37. Cəlilabad şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.38. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.39. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.40. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Göytəpə şəhərində Mədəniyyət Mərkəzinin tikintisi icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.41. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.42. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Məmmədrzalı kənd tam orta və Cəfərli kənd tam orta məktəblərinin, şəhər 8 №-li uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Lerik rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.6.43. Xalçaçılığın bərpa edilməsi və emal müəssisələrinin (o cümlədən, yun, balın emalı və qablaşdırılması) 

yaradılmasının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.6.44. Heyvandarlıq, arıçılıq, kartofçuluq və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.45. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.6.46. Rayon ərazisində tikinti materiallarının (qum, çınqıl və s.) yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi 

işlərinin aparılması 

2016-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.47. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Noda-Şingədulan-Xanəgah avtomobil yolunun tikintisi və Piran-Hamarat-Vıjaker 

avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.6.48. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.49. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.6.50. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Qaz təchizatı 

4.2.6.51. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.52. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2015-2017 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.53. Lerik şəhərinin və ətraf qəsəbələrinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində 

işlərin davam etdirilməsi 

2014 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.6.54. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.55. Lerik şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.56. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.57. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.58. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.59. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.60. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Boykəndil 

kənd 180 şagird yerlik tam orta, Pirasora kənd 180 şagird yerlik tam orta və Vizəzəmin kənd 180 şagird 

yerlik tam orta məktəblərinin, Noda kənd uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Lənkəran rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.6.61. Xalçaçılıq və digər xalq tətbiqi sənətkarlığı sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.62. Yeyinti və digər sənaye sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi 

Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.63. Heyvandarlıq, çayçılıq, meyvəçilik (xüsusilə sitrus və subtropik), tərəvəzçilik, tingçilik və digər bitkiçilik 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.64. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.6.65. Rayon ərazisində tikinti materialları yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 2016-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.66. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin, körpülərin əsaslı 

təmirinin və tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Liman-Nərimanabad-Balıqçılar avtomobil yolunun 

tikintisi və Aşağı Nüvədi-Kənarmeşə-Şürük avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.6.67. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.68. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.6.69. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.6.70. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.71. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.72. Lənkəran şəhərinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.6.73. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Cil yaşayış məntəqəsində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.6.74. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.75. Lənkəran şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.76. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.77. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Lənkəran 

şəhər Psixiatriya Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.78. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.79. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Lənkəran Olimpiya Idman Kompleksinin yenidən qurulması 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.80. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Daşdalıqjar 

kənd 180 şagird yerlik ümumi orta, Qurumba kənd 180 şagird yerlik ümumi orta, Tükəvilə kənd 220 şagird 

yerlik tam orta, Darquba kənd 180 şagird yerlik tam orta, Separadi kənd 480 şagird yerlik tam orta, Şağlaser 

kənd 360 şagird yerlik tam orta, şəhər 8 №-li 360 şagird yerlik tam orta, Tütəpeştə kənd 180 şagird yerlik 

ümumi orta, Yuxarı Nüvədi kənd 360 şagird yerlik tam orta, Xanbulan qəsəbə 360 şagird yerlik tam orta və 

Bəliton kənd 220 şagird yerlik tam orta məktəblərinin, şəhər 14 №-li uşaq bağçasının tikintisi, şəhər 2 №-li 

tam orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Masallı rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.6.81. Tikinti materialları istehsalı, yüngül və digər sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsinin 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

dəstəklənməsi icra hakimiyyəti 

4.2.6.82. Cins heyvandarlıq, arıçılıq, çayçılıq, üzümçülük, kartofçuluq, tingçilik və istixana şəraitində tərəvəzçilik 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.83. Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, saxlanması və satışı kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.6.84. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.85. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Şatıroba-Hişkədərə-Miyankü-Kubin və Səmidxan-Xallıcalı-

Eminli-Məmmədxanlı avtomobil yollarının yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.86. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.6.87. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.6.88. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.89. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.90. Masallı şəhərinin və ətraf qəsəbələrinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2015 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.6.91. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Masallı şəhərinin Isgəndərli ərazisində subartezian 

quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.6.92. Rayon ərazisində əhalinin təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.93. Masallı şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.6.94. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.95. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Masallı 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının, 15 çarpayılıq Boradigah qəsəbə və 15 çarpayılıq Kalinovka kənd sahə 

xəstəxanalarının əsaslı təmiri, avadanlıq və inventarla təchizatı 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.96. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Uşaq Incəsənət Məktəbinin və Tarix-Diyarşünaslıq 

Muzeyinin yeni binalarının tikintisi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.97. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.98. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Mahmudavar kənd 220 şagird yerlik ümumi orta məktəbinin və şəhər 2 №-li 60 yerlik körpələr evi-uşaq 

bağçasının tikintisi, şəhər 1 №-li 1176 şagird yerlik tam orta və Bədəlan kənd 640 şagird yerlik tam orta 

məktəblərinin əsaslı təmiri, Böyük Kolatan kənd 640 şagird yerlik tam orta məktəbinin bərpa-

gücləndirilməsi və əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Yardımlı rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.6.99. Tikinti materialları istehsalı, yüngül və yeyinti sənayesi sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.100. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq (o cümlədən arı məhsullarının sənaye üsulu ilə emalı və 

qablaşdırılması), taxılçılıq (xüsusilə buğda), kartofçuluq və digər bitkiçilik sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.6.101. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 
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möhkəmləndirilməsi hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.6.102. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Yardımlı-Deman-Arvana və Yardımlı-Hamarkənd-Abbasabad avtomobil yollarının 

tikintisi, Yardımlı-Bozayran-Bürzünbül-Bilnə-Vərgədüz-Sırıq avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.6.103. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.6.104. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.6.105. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.6.106. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.107. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.6.108. Yardımlı şəhərinin və ətraf qəsəbələrinin kanalizasiya sisteminin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.6.109. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.6.110. Rayon ərazisində əhalinin təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq işlərin həyata keçirilməsinin davam etdirilməsi 2014-2018 Fövqəladə Hallar Nazirliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.6.111. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.112. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 
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Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.113. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.114. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.6.115. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən rayonda 

uşaq bağçasının, Çayüzü kənd 220 şagird yerlik tam orta, Ürakəran kənd 180 şagird yerlik tam orta, 

Qaraqaya kənd 120 şagird yerlik tam orta və şəhər 3 №-li 180 şagird yerlik tam orta məktəblərinin tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.7. Naxçıvan iqtisadi rayonu 

4.2.7.1. Bank və lizinq xidmətlərinin inkişaf etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.2. Aqrar sahədə mövcud sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gömrük infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.4. Elmi-tədqiqat işlərinin müasir tələblər səviyyəsində yerinə yetirilməsi üçün maddi-texniki bazanın 

gücləndirilməsi və kadr potensialının artırılması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.5. Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi sistemlərinin tətbiqi və sertifikatlaşdırılması sahəsində yüksək ixtisaslı 

kadrların hazırlanması, qidalanmanın elmi prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı istiqamətində 

araşdırmaların davam etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.7.6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni sənaye müəssisələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.7. Zəruri infrastruktura malik ərazidə sənaye parkının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.8. Muxtar respublika ərazisində mövcud olan Açıq tipli Səhmdar Cəmiyyətlərin fəaliyyətinin bərpası və 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.9. Muxtar respublikada dağ-mədən sənaye müəsisələrinin fəaliyyətinin bərpası, yeni müəssisələrin 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
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yaradılmasının dəstəklənməsi Nazirlər Kabineti 

4.2.7.10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mineral xammalının kоmpleks emalının elmi əsaslarının öyrənilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.11. Muxtar respublikada ənənəvi sənətkarlıq sahələrinin bərpası və inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.12. Muxtar respublikada biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin davam etdirilməsi və bu sahədə 

beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.13. Dövlət Proqramlarına uyğun olaraq özəlləşdirmə prosesinin davam etdirilməsi, texniki inventarlaşdırmanın 

həyata keçirilməsi, texniki pasport və planların tərtib olunması işlərinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.14. Akkreditasiya sisteminə daxil olan laboratoriyaların beynəlxalq akkreditasiyadan keçirilməsinin 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.15. Muxtar respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, tədarükü və emalı sahəsində sahibkarlıq 

fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.16. Muxtar respublikada üzümçülük plantasiyalarının salınmasının, gülçülük təsərrüfatlarının yaradılmasının 

və baramaçılığın bərpa edilməsinin dəstəklənməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.17. Muxtar respublikada dəvəçilik təsərrüfatının genişləndirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.18. Ərzaq məhsullarının saxlanılması üçün soyuducu anbarların yaradılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.19. Balıqçılığın inkişaf etdirilməsi və yeni təsərrüfatların yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.20. Əhalinin mövsümi tərəvəz məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün istixana komplekslərinin 

genişləndirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.21. Aqroservis xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi, "Naxçıvan Aqrolizinq ASC”-nin maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.22. Yüksək reproduksiyalı, məhsuldar toxumla təminatı yaxşılaşdırmaq məqsədilə toxumçuluq 

təsərrüfatlarının genişləndirilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.23. Muxtar respublikada aborigen meyvə sortlarının tədqiqi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.24. Heyvandarlıq komplekslərinin inkişaf etdirilməsi və “Aqroferma”ların yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
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Nazirlər Kabineti 

4.2.7.25. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.26. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq və iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla torpaqlardan səmərəli 

istifadə edilməsi, suvarılan torpaq sahələrinin genişləndirilməsi və həmin ərazilərin xəritələşdirilməsinin 

davam etdirilməsi  

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.27. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə mövcud tələbat nəzərə alınmaqla yeni anbarların 

tikilməsinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.7.28. Yeni tikinti materialları yataqlarının axtarışı və kəşfiyyat işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.29. Təhlükəli hidrometeoroloji hadisələrin erkən xəbərdarlıq sisteminin inkişaf etdirilməsi, dövlət 

hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin, çaylarda hidrometeoroloji monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi 

və regional laboratoriya sisteminin yaradılması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.30. Xüsusi mühafizə olunan ərazilərin mühafizə və rekreasiya zonalarında mühafizə işinin təşkili və 

ekoturizmin inkişaf etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.31. Yaşıllaşdırma tədbirlərinin genişləndirilməsi üçün müxtəlif çeşiddə əkin materiallarının yetişdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.32. Sel-daşqın təhlükəsi olan rayonların ərazilərində, arid ərazilərdə meşəbərpa tədbirlərinin, tezböyüyən ağac 

və kol cinslərindən ibarət meşə plantasiyalarının salınmasının davam etdirilməsi və muxtar respublikada 

Zooloji parkın yaradılması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.33. Ətraf mühitin monitorinqi üzrə yeni kompleks laboratoriyaların yaradılması 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.7.34. Muxtar respublika ərazisində beynəlxalq və tranzit dəhliz yollarının, eləcə də şəhər və rayondaxili yol-

nəqliyyatı infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, yük daşınması və sərnişin nəqliyyatının inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.35. Muxtar respublika ərazisində dəmir yollarının təmiri, yenidən qurulması və Türkiyə Respublikasının 

dəmiryolları ilə birləşdirilməsi məqsədilə Culfa-Sədərək sahəsində yeni ikili izli dəmir yolunun çəkilməsi, 

digər zəruri infrastrukturların yaradılması və maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 
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4.2.7.36. Aerovağzal kompleksində və aeroport ərazisində infrastrukturun yaxşılaşdırılması və maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.7.37. Muxtar respublika ərazisində Su Elektrik Stansiyalarının tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən gücü 36 

Mvt olan Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi 

2014-2015 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.38. Elektrik stansiyalararası elektrik verilişi xətlərinin tikintisi 2014-2015 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.39. Muxtar respublikanın alternativ enerji mənbələri potensialının müəyyənləşdirməsi istiqamətində elmi-

tədqiqat və layihə-axtarış işlərinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.40. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Qaz təchizatı 

4.2.7.41. Orta təzyiqli magistral qaz kəmərlərinin yeraltı yüksək təzyiqli qaz kəmərinə çevrilməsi və yeraltı qaz 

anbarının yaradılması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.7.42. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi ilə telekommunikasiya və 

poçt xidmətlərinin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.43. Muxtar respublikanın stasionar telefon şəbəkəsinin tamamilə Yeni Nəsil (NGN) Telekommunikasiya 

sisteminə keçirilməsinin başa çatdırılması, yeni baza stansiyalarının istifadəyə verilməsi və simsiz (EV-DO) 

genişzolaqlı internet sisteminin qurulması 

2014-2016 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.44. Yerli televiziya və radio kanallarının peyk üzərindən yayımının təmin edilməsi və yerüstü rəqəmsal 

televiziya, radio yayımının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 

2014-2015 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.45. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində fiber-optik kabel şəbəkəsinin genişləndirilməsi işinin davam 

etdirilməsi və fiber-optik kabel şəbəkələri üzərində sinxron rəqəmsal iearxiyalı (SDH) sistemin qurulması 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.46. Informasiya-marketinq məntəqələri yaratmaqla «Elektrоn ticarət»in təşkili 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.7.47. Şərur, Babək, Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Ordubad və Sədərək rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya 

sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2015 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.2.7.48. Muxtar respublikanın kəndlərində içməli su şəbəkələrinin yaxşılaşdırılması, sugətirici kanalların yenidən 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

qurulması və əsaslı təmiri Nazirlər Kabineti 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.7.49. Suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi, kaptaj, nasos stansiyalarının tikilməsi, torpaq sahələrinin su ilə 

təmin edilməsi, sahilbərkitmə işlərinin aparılması, subartezian quyularının qazılması, mövcud quyuların 

bərpası və kоllektоr-drenaj şəbəkələrinin tikintisinin davam etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.7.50. Sığınacaqların və mülki müdafiənin digər obyektlərinin, o cümlədən ikili təyinatlı obyektlərin yaradılması 

və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi  

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.7.51. Rayon mərkəzlərində, qəsəbə və kəndlərdə infrastruktur obyektlərinin yaradılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.7.52. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Ahıllar Evinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Psixi Xəstəliklər Dispanserinin və Naxçıvan Əlillərin 

Bərpa Mərkəzinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.7.53. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.7.54. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.7.55. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.7.56. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.7.57. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Naxçıvan Muxtar Respublikasının  

4.2.8. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Şəki-Qax-Zaqatala avtomobil yolunun Şəki-Qax sahəsinin əsaslı 

təmiri və Qorağan-Qax-Zaqatala avtomobil yolunun Qax şəhərindən Zaqatala şəhərinədək olan 18,5 km 

hissəsinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.3. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata keçirilməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyətləri 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.4. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.8.5. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Turizm sahəsinin inkişafı 

4.2.8.6. Turizm sahəsinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Balakən rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.8.7. Heyvandarlıq, meyvəçilik (xüsusilə qərzəkli meyvəçilik), baramaçılıq, tərəvəzçilik, bostançılıq və digər 

bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.8. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.8.9. Rayon ərazisində inşaat materialları yataqlarının axtarışı və qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 2014-2015 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.10. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, körpünün və keçidlərin tikintisi, o cümlədən Balakən-Sarıbulaq-Qabaqçöl-Xalatala avtomobil 

yolunun tikintisi və Balakən-Qazbinə-İtitala avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.11. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.8.12. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.8.13. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.14. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.15. Balakən şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.16. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Qazbinə, Talalar, Kortala, Püştətala, Poştbinə, Meşəşambul, 

Katex, Şambul, Şərif və Hənifə yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2016 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.8.17. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.18. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.19. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.20. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.21. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.22. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Talalar kənd 

2 №-li 280 şagird yerlik tam orta və Şərif kənd 1 №-li tam orta məktəblərinin, Qabaqçöl qəsəbə körpələr evi-

uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Qax rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.8.23. Sənaye sahəsinin (o cümlədən, çörək istehsalı, cır meşə meyvələrinin və arı məhsullarının sənaye üsulu ilə 

emalı) inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.8.24. Cins heyvandarlıq, arıçılıq, iri taxılçılıq və meyvəçilik sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.25. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.26. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Alatəmir-Marsan-Tasmalı-Zəyəm-Lələli avtomobil yolunun 

tikintisi və Qax-Qıpçaq-Ağyazı avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.8.27. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.28. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.8.29. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2017 "Azəristiliktəchizat" ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Qaz təchizatı 

4.2.8.30. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.31. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.32. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Meşəbaş, Əmircan, Şotavar, Uzuntala, Şıxlar, Qaysarlı, 

Ingiloy Kötüklü, Almalı, Ağyazı, Cəlayir və Dəymədağlı yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun 

qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.8.33. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.34. Qax şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.8.35. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.36. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.37. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.38. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.39. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhər 4 №-li 

tam orta məktəbinin əsaslı təmiri, Zərnə kəndində 12 №-li uşaq bağçasının, Qapıçay kəndində 17 №-li uşaq 

bağçasının və Ilisu kəndində 25 №-li uşaq bağçasının bərpa-gücləndirilməsi, Tasmalı kənd tam orta 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

məktəbinin tikintisi 

Qəbələ rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.8.40. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük, meyvəçilik (bağçılıq) və tərəvəzçilik sahələrinin inkişafının 

dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.41. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.42. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və yeni 

körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Nic-Mıxlıqovaq-Uludaş-Tikanlı-Abrıx avtomobil 

yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.8.43. Şəhərdaxili yolların asfaltlaşdırılmasının və körpülərin tikintisinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.44. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.8.45. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.8.46. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.47. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.48. Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.49. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Dizaxlı, Aydınqışlaq və Qaradeyin yaşayış məntəqələrində 

subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.8.50. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.51. Qəbələ şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.8.52. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.53. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qəbələ 

Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.54. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.55. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.56. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən şəhər 5 №-li 

360 şagird yerlik tam orta, Ziring kənd 220 şagird yerlik ümumi orta və Yengicə kənd 80 şagird yerlik 

ümumi orta məktəblərinin, şəhər 1 №-li uşaq bağçasının tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Oğuz rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.8.57. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və digər bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) 

məhsullarının istehsalı və emalının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.58. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Oğuz rayon Baytarlıq Idarəsi ilə diaqnostika kabinetinin inzibati 

binasının tikintisi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.59. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Sincan-Xaçmaz-Filfili avtomobil yolunun tikintisi və Bucaq-

Muxas-Baş Daşağıl avtomobil yolunun yenidən qurulması 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.60. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

İstilik təchizatı 

4.2.8.61. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.8.62. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.63. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.64. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Yaqublu, Tərkeş, Malıx, Xalxalqışlaq və Ərmənət yaşayış 

məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.8.65. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.66. Oğuz şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.8.67. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.68. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.69. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.8.70. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.71. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qarabulaq 

kənd 160 şagird yerlik tam orta və Yaqublu kənd 220 şagird yerlik tam orta məktəblərinin tikintisi, Padar 

kənd körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Şəki rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.8.72. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.73. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, ipəkçilik, iri taxılçılıq, üzümçülük və digər kənd təsərrüfatı sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.74. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, o cümlədən Şəki şəhər Dövlət Toxum Müfəttişliyi və Aqrokimya laboratoriyasının 

tikintisi və Şəki rayon Baytarlıq Idarəsi ilə diaqnostika kabinetinin inzibati binasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.75. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və körpülərin 

təmirinin, tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Aşağı Göynük-Baş Göynük-Baş Şabalıd avtomobil 

yolunun tikintisi və Şəki-Kiş avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.8.76. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.77. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.8.78. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.8.79. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.80. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.81. Şəki şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.82. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Əliyar, Daşüz, Çapağan, Cəfərabad, Aşağı Layısqı, Köbər 

Zəyzid, Aşağı Göynük, Aşağı Küngüt, Göybulaq, Qozlubulaq, Baş Göynük və Oraban yaşayış 

məntəqlərində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.8.83. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.84. Şəki şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.8.85. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.86. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Şəki şəhər 

Psixiatriya Xəstəxanasının tikintisi 

2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.87. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.88. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Gənclər evinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.89. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Qoxmuq 

kənd tam orta, Göybulaq kənd ümumi orta, Şin kənd 280 şagird yerlik tam orta, Baş Şabalıd kənd 120 şagird 

yerlik tam orta və Baş Göynük 1 №-li 640 şagird yerlik tam orta məktəblərinin tikintisi, şəhər 9 №-li 240 

yerlik körpələr evi-uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nazirliyi, yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Zaqatala rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.8.90. Müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.91. Cins heyvandarlıq, meyvəçilik (qərzəkli meyvəçilik), çayçılıq, gülçülük, taxılçılıq, toxumçuluq, tingçilik, 

tərəvəzçilik və digər bitkiçilik (xüsusilə qarğıdalı) sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.8.92. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.8.93. Rayon ərazisində qeyri-filiz (mərmər oniksi, dağ bülluru, qum-çınqıl və s.) yataqlarının axtarışı və 

qiymətləndirilməsi işlərinin aparılması 

2014-2015 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.8.94. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının, əsaslı təmirinin və həmin 

yollarda körpülərin əsaslı təmirinin, tikintisinin davam etdirilməsi, o cümlədən Əliabad-Yengiyan-Faldarlı-

Muğanlı avtomobil yolunun yenidən qurulması, Zaqatala şəhərinin M.Vidadi və F.Əhmədov küçələrinin 

kəsişməsində yeraltı keçidin tikintisi 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.8.95. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.8.96. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.8.97. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.8.98. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.8.99. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.8.100. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Əliabad, Danaçı, Bəhmətli, Kəpənəkçi, Aşağı Çardaxlar, 

Çobankol, Yuxarı Tala, Dombabinə, Aşağı Tala, Mosul, Göyəm, Mamrux, Zəyəm, Sumaylı, Yeni Suvagil, 

Bazar və Gözbarax yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.8.101. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.8.102. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.103. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.104. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi, tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası 

sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.105. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.8.106. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Yuxarı Tala 

kənd 2 №-li 450 şagird yerlik tam orta məktəbinin, Zaqatala şəhərində 2 №-li 50 yerlik körpələr evi-uşaq 

bağçasının, Faldarlı kəndində 20 yerlik uşaq bağçasının, Danaçı kəndində 40 yerlik körpələr evi-uşaq 

bağçasının və Lahıc kəndində 40 yerlik körpələr evi-uşaq bağçasının tikintisi, Zaqatala şəhərində 6 №-li 

körpələr evi-uşaq bağçasının və Muxax kəndində körpələr evi-uşaq bağçasının bərpa-gücləndirilməsi, 

Mosul kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

4.2.9. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.9.1. Ölkə əhəmiyyətli rayonlararası avtomobil yollarının əsaslı təmirinin və körpülərin tikintisinin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi 

Elektrik enerjisi təchizatı 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.9.2. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 

2014-2018 Alternativ və Bərpa Olunan Enerji 

Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.9.3. Məişət tullantılarının idarə edilməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyətləri 

Sosial müdafiə tədbirləri 

4.2.9.4. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 

Ağdam rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.9.5. Kiçik həcmli müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.9.6. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq (xüsusilə buğda), meyvəçilik, tərəvəzçilik və digər bitkiçilik sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.9.7. Müasir soyuducu anbar kompleksinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.9.8. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.9.9. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi, o cümlədən Quzanlı-Üçoğlan-Xındırıstan-Səfərli avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.9.10. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.9.11. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.9.12. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.9.13. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Alıbəyli, Səfərli (2 quyu), Qərvənd (2 quyu), Ergi (2 quyu), 

Quzanlı, Nəmirli, Xındırıstan (4 quyu), Çəmənli (2 quyu), Imamqulubəyli, Qaradağlı, Zəngişalı və Ayaq 

Qərvənd yaşayış məntəqələrində subartezian quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.9.14. Rayоnda işğaldan azad оlunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.15. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.16. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Xındırıstan kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin tikintisi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.17. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.18. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən Birinci 

Baharlı kənd 160 şagird yerlik tam orta və Hacıməmmədli kənd 120 şagird yerlik tam orta məktəblərinin 

tikintisi, Çəmənli qəsəbə uşaq bağçasının əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Füzuli rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.9.19. Cins heyvandarlıq, taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, meyvəçilik, toxumçuluq və tingçilik sahələrinin 

inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.9.20. Iri taxılçılıq təsərrüfatının yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi, "Azərbaycan 

Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

yerli icra hakimiyyəti 

4.2.9.21. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.2.9.22. Rayonun yaşayış məntəqələrində modul tipli su təmizləyici qurğuların quraşdırılması 2014-2018 Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.9.23. Rayon ərazisində kəndlərarası avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin 

davam etdirilməsi, o cümlədən Qarabağ-Böyük Bəhmənli-Arayatılı-Mirzənağılı avtomobil yolunun tikintisi 

və 1-11 saylı Qayıdış qəsəbə arası avtomobil yolunun yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.9.24. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 

Istilik təchizatı 

4.2.9.25. Rayonun istilik təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 "Azəristiliktəchizat" ASC 

Qaz təchizatı 

4.2.9.26. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.9.27. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.9.28. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən Horadiz şəhərində, Gecəgözlü (3 quyu), Şpartı, Üçüncü 

Zobucuq, Dilağarda, 3 № li Qayıdış və 4 № li Qayıdış (2 quyu) yaşayış məntəqələrində subartezian 

quyusunun qazılması 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.9.29. Rayоnda işğaldan azad оlunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.9.30. Horadiz şəhəri üzrə müfəssəl planın hazırlanması 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

4.2.9.31. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.32. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.33. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.34. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.35. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən rayonda 

yeni uşaq bağçasının, Qazaxlar kənd 120 şagird yerlik tam orta məktəbinin və Musiqi təmayüllü 340 şagird 

yerlik gimnaziyanın tikintisi 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

Tərtər rayonu 

Sənaye və kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı tədbirləri 

4.2.9.36. Kiçik həcmli müasir çörək istehsalı müəssisəsinin yaradılmasının dəstəklənməsi 2014-2018 İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.9.37. Cins heyvandarlıq, quşçuluq, taxılçılıq, pambıqçılıq, üzümçülük, meyvəçilik, tərəvəzçilik və tingçilik 

sahələrinin inkişafının dəstəklənməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

4.2.9.38. Kənd təsərrüfatı istehsalının inkişafına xidmət edən infrastrukturun maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2014-2018 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.2.9.39. Yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarının tikintisinin, yenidən qurulmasının və əsaslı təmirinin davam 

etdirilməsi və körpünün tikintisi, o cümlədən Buruc-Hüləbatlı-Xoruzlu-Qaradağlı avtomobil yolunun 

yenidən qurulması 

2014-2018 Nəqliyyat Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.9.40. Şəhərdaхili yolların asfaltlaşdırılmasının davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Elektrik enerjisi təchizatı 

4.2.9.41. Rayonun elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi, o 

cümlədən elektrik verilişi xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması 

2014-2018 "Azərenerji" ASC, “Azərişıq” ASC 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

Qaz təchizatı 

4.2.9.42. Rayonun qaz təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Dövlət Neft Şirkəti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.9.43. Rabitə və informasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində müvafiq işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 

Nazirliyi 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.2.9.44. Tərtər şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2017 "Azərsu" ASC 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.2.9.45. Rayonun torpaqlarının su təminatının yaxşılaşdırılması üçün meliorasiya-irriqasiya işlərinin həyata 

keçirilməsinin davam etdirilməsi, o cümlədən 26 ədəd subartezian quyusunun qazılması 

2014-2017 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

Əhalinin təhlükəsizliyi tədbirləri 

4.2.9.46. Rayonda sel sularından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi sahəsində müvafiq işlərin davam 

etdirilməsi 

2014-2018 "Azərbaycan Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı" ASC, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.9.47. Rayоnda işğaldan azad оlunmuş ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsinin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Ərazilərin Minalardan Təmizlənməsi 

üzrə Milli Agentlik 

Mənzil təsərrüfatı və abadlıq-quruculuq tədbirləri 

4.2.9.48. Müharibədən zərər çəkmiş yaşayış еvlərinin bərpasının davam etdirilməsi 2014-2018 Ərazilərin Bərpası və Yеnidən 

Qurulması üzrə Agеntlik, yerli icra 

hakimiyyəti 

4.2.9.49. Rayonda abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi 2014-2018 yerli icra hakimiyyəti 

Səhiyyə müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.50. Səhiyyə müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi 2014-2018 Səhiyyə Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Mədəniyyət müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.51. Mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri, tikintisi və tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası sahəsində işlərin 

davam etdirilməsi 

2014-2018 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, yerli 

icra hakimiyyəti 

Gənclər və idman müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 



Sıra  

№-si 
Tədbirin adı İcra müddəti İcraçılar 

4.2.9.52. Idman-sağlamlıq obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən 

Olimpiya Idman Kompleksinin tikintisi 

2014-2018 Gənclər və İdman Nazirliyi, yerli icra 

hakimiyyəti 

Təhsil müəssisələrinin tikintisi və yenidənqurulması 

4.2.9.53. Təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və tikintisi sahəsində işlərin davam etdirilməsi, o cümlədən rayonda 

yeni uşaq bağçasının tikintisi, Xoruzlu kənd və Azadqaraqoyunlu kənd tam orta məktəblərinin əsaslı təmiri 

2014-2018 Təhsil Nаzirliyi, yerli icra hakimiyyəti 

 

 

 



İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

1. 1 iyun 2016-cı il tarixli 931 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2016-cı il, № 6, maddə 1027) 

2. 16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178) 

3. 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196) 

4. 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1033 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2016-cı il, № 197) 

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 
 

                                           
1 16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178) ilə 2.2-ci, 2.3-cü bəndlərdən və 3-cü hissədən “və 

Sənaye” sözləri çıxarılmışdır. 
 

2 16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178) ilə “Giriş” hissəsinin on altıncı abzasının ikinci 

cümləsindən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır. 

 
3 16 avqust 2016-cı il tarixli 1023 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Respublika” qəzeti, 17 avqust 2016-cı il, № 178) ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-

ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 4.1.1-ci, 

4.1.4-cü, 4.1.9 - 4.1.11-ci, 4.1.13–4.1.17-ci, 4.1.20-ci, 4.2.1.5-ci, 4.2.1.8-ci, 4.2.1.9-cu, 4.2.1.24-cü, 4.2.1.25-ci, 

4.2.1.42-ci, 4.2.1.43-cü, 4.2.2.6-cı, 4.2.2.8-ci, 4.2.2.9-cu, 4.2.2.22-ci, 4.2.2.37-ci, 4.2.2.38-ci, 4.2.2.55–4.2.2.57-ci, 

4.2.2.75-ci, 4.2.2.76-cı, 4.2.2.94–4.2.2.96-cı, 4.2.2.110-cu, 4.2.2.111-ci, 4.2.2.129-cu, 4.2.2.130-cu, 4.2.2.146–

4.2.2.148-ci, 4.2.2.166–4.2.2.168-ci, 4.2.2.184–4.2.2.187-ci, 4.2.2.205-ci, 4.2.2.206-cı, 4.2.2.221-ci, 4.2.2.222-ci, 

4.2.2.240-cı, 4.2.2.241-ci, 4.2.2.255-ci, 4.2.2.256-cı, 4.2.2.272-ci, 4.2.2.273-cü, 4.2.2.294-cü, 4.2.2.295-ci, 

4.2.2.312-ci, 4.2.2.313-cü, 4.2.3.3-cü, 4.2.3.6-cı, 4.2.3.24–4.2.3.26-cı, 4.2.3.44-cü, 4.2.3.61-ci, 4.2.3.62-ci, 4.2.4.4-

cü, 4.2.4.7-ci, 4.2.4.8-ci, 4.2.4.25-ci, 4.2.4.36-cı, 4.2.4.37-ci, 4.2.4.53-cü, 4.2.4.54-cü, 4.2.4.70-ci, 4.2.4.71-ci, 

4.2.4.87-ci, 4.2.4.88-ci, 4.2.4.104-cü, 4.2.4.120-ci, 4.2.4.121-ci, 4.2.4.138–4.2.4.140-cı, 4.2.4.158–4.2.4.161-ci, 

4.2.4.178-ci, 4.2.4.179-cu, 4.2.5.5-ci, 4.2.5.8-ci, 4.2.5.9-cu, 4.2.5.25–4.2.5.27-ci, 4.2.5.45–4.2.5.47-ci, 4.2.5.63-cü, 

4.2.5.79-cu, 4.2.5.80-ci, 4.2.6.5-ci, 4.2.6.8-ci, 4.2.6.26-cı, 4.2.6.27-ci, 4.2.6.43-cü, 4.2.6.44-cü, 4.2.6.61–4.2.6.63-

cü, 4.2.6.81–4.2.6.83-cü, 4.2.6.99-cu, 4.2.6.100-cü, 4.2.8.4-cü, 4.2.8.7-ci, 4.2.8.23-cü, 4.2.8.24-cü, 4.2.8.40-cı, 

4.2.8.57-ci, 4.2.8.72-ci, 4.2.8.73-cü, 4.2.8.90-cı, 4.2.8.91-ci, 4.2.9.3-cü, 4.2.9.5–4.2.9.7-ci, 4.2.9.19-cu, 4.2.9.20-ci, 

4.2.9.36-cı və 4.2.9.37-ci yarımbəndlərindən “və Sənaye” sözləri çıxarılmışdır. 

 
4 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1033 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2016-cı il, № 197) ilə 4.1.7-ci yarımbəndin “İcraçılar” sütununda 

“Mərkəzi Bank” sözləri “Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
5 7 sentyabr 2016-cı il tarixli 1033 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 8 sentyabr 2016-cı il, № 197) ilə 4.1.5-ci, 4.1.6-cı və 4.1.8-ci yarımbəndlərin 

“İcraçılar” sütununa “Mərkəzi Bank” sözlərindən əvvəl “Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası,” sözləri 

əlavə edilmişdir. 

 
6 1 iyun 2016-cı il tarixli 931 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 7 iyun 2016-cı il, № 121, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

http://e-qanun.az/framework/32960
http://e-qanun.az/framework/33518
http://e-qanun.az/framework/33643
http://e-qanun.az/framework/33684
http://e-qanun.az/framework/33518
http://e-qanun.az/framework/33518
http://e-qanun.az/framework/33518
http://e-qanun.az/framework/33684
http://e-qanun.az/framework/33684
http://e-qanun.az/framework/32960


                                                                                                                                        
2016-cı il, № 6, maddə 1027) ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-

iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 4.1.30-cu, 4.2.1.13-cü, 

4.2.1.30-cu, 4.2.1.48-ci, 4.2.2.11-ci, 4.2.2.26-cı, 4.2.2.42-ci, 4.2.2.61-ci, 4.2.2.81-ci, 4.2.2.100-cü, 4.2.2.116-cı, 

4.2.2.135-ci, 4.2.2.153-cü, 4.2.2.173-cü, 4.2.2.193-cü, 4.2.2.210-cu, 4.2.2.229-cu, 4.2.2.244-cü, 4.2.2.260-cı, 

4.2.2.280-ci, 4.2.2.299-cu, 4.2.2.317-ci, 4.2.3.10-cu, 4.2.3.31-ci, 4.2.3.49-cu, 4.2.3.67-ci, 4.2.4.13-cü, 4.2.4.27-ci, 

4.2.4.40-cı, 4.2.4.59-cu, 4.2.4.75-ci, 4.2.4.93-cü, 4.2.4.109-cu, 4.2.4.124-cü, 4.2.4.146-cı, 4.2.4.166-cı, 4.2.4.184-

cü, 4.2.5.14-cü, 4.2.5.32-ci, 4.2.5.52-ci, 4.2.5.67-ci, 4.2.5.85-ci, 4.2.6.13-cü, 4.2.6.31-ci, 4.2.6.49-cu, 4.2.6.68-ci, 

4.2.6.86-cı, 4.2.6.104-cü, 4.2.8.11-ci, 4.2.8.28-ci, 4.2.8.44-cü, 4.2.8.60-cı, 4.2.8.77-ci, 4.2.8.96-cı, 4.2.9.10-cu, 

4.2.9.24-cü və 4.2.9.41-ci yarımbəndlərinin “İcraçılar” sütununa “Azərenerji” ASC” sözlərindən sonra “, 

“Azərişıq” ASC” sözləri əlavə edilmişdir. 

 

7 6 sentyabr 2016-cı il tarixli 1027 nömrəli  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 07 sentyabr 2016-cı il, № 196) ilə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-

2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 

4.1.42-ci yarımbəndində “Dövlət Sosial Müdafiə Fondu” sözləri “Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

http://e-qanun.az/framework/33643

