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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı 
Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı 2022-ci il ərzində görülmüş işlər barədə 

MƏLUMAT 
 

Regionların, o cümlədən kənd yerlərinin sosial-iqtisadi inkişafı sahəsində görülmüş işlərin 
davam etdirilməsi, eləcə də infrastrukturun və sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması, 
yerlərdə yaşayan əhalinin məşğulluğunun və maddi rifahının yüksəldilməsi məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 yanvar 2019-cu il tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası 2022-ci il ərzində də davam etdirilmiş və bu 
sahədə müvafiq işlər görülmüşdür. 

Ötən dövrlərdə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
bölgələrə mütəmadi səfərləri Dövlət Proqramının icrasını sürətləndirməklə, regionların tarazlı 
inkişafının təmin edilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və əhalinin həyat səviyyəsinin daha da 
yüksəldilməsi sahəsində görülən işlərə təkan vermişdir. Ölkə başçısı regionların inkişafını 2022-
ci il ərzində də diqqət mərkəzində saxlamış, Bakı şəhəri ilə yanaşı bölgələrə - Abşeron, Ağcabədi, 
Ağdam, Ağsu, İsmayıllı, Oğuz, Qobustan, Qubadlı, Şabran, Şəki, Füzuli, Göygöl, Şuşa, Kəlbəcər, 
Laçın, Cəbrayıl, Zəngilan, Tərtər və Xızı rayonlarına, eləcə də Gəncə, Sumqayıt şəhərlərinə etdiyi 
səfərlər çərçivəsində 160-dan çox obyektin - istehsal müəssisələri, yollar, elektrik təchizatı 
obyektləri, su təchizatı layihələri, səhiyyə və təhsil müəssisələri - açılış və təqdimat 
mərasimlərində iştirak etmiş, müvafiq məsələlərlə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini vermişdir. 

Həmçinin, 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən müxtəlif rayon və şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişafı və bəzi mühüm layihələrin icrası 
istiqamətində dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş əsaslı vəsait qoyuluşu, həmçinin Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan ümumilikdə 208,1 milyon manat vəsaitin ayrılması 
ilə bağlı 44 Sərəncam imzalanmışdır. 

Dövlət proqramı çərçivəsində regionlarda sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq sənaye 
parkları və məhəllələrinin fəaliyyətinin təşkili və genişləndirilməsi istiqamətində işlər davam 
etdirilmişdir.  

Hesabat dövrü ərzində müxtəlif çeşidli sintetik xalça istehsalı, prefabrik dəmir-beton 
məmulatları, dam örtükləri, havalandırma, yanğınsöndürmə avadanlıqlarının və metal 
məmulatların istehsalı, metal profil və anbar stellajlarının istehsalı və s. layihələr üzrə 12 rezident 
Ağdam Sənaye Parkından qeydiyyatdan keçmiş, bunun da nəticəsində faktiki olaraq 44 iş yeri 
yaradılmışdır. Bununla yanaşı, “Yük avtomobilləri və kənd təsərrüfatı texnikalarına texniki servis 
xidmətlərinin göstərilməsi” layihəsi üzrə “KAMAZ Lizinq Azərbaycan” MMC və “Dezinfeksiyaedici, 
maye yuyucu və ağardıcı məhsulların istehsalı” layihəsi üzrə “Prestij-Kimya” MMC İqtisadi 
Zonaların İnkişafı Agentliyinin müvafiq qərarları ilə “Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sənaye Parkının 
rezidentləri kimi qeydiyyata alınmışdır.  

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında 01.01.2023-cü il tarixinədək 32 rezident qeydiyyatdan 
keçmişdir. Rezidentlər tərəfindən 2022-ci ildə 2,7 milyard manat həcmində məhsul istehsalı 
həyata keçirilmişdir ki, bunun da 1 milyard manatlıq hissəsi ixrac olunmuşdur. Həmçinin, 
Mingəçevir Sənaye Parkında “Mingəçevir Tekstil” MMC-nin iplik istehsalı üzrə iki müəssisəsi 
fəaliyyətini davam etdirmiş, istehsal olunan məhsulların satışı həyata keçirilmişdir. 

Pirallahı Sənaye Parkında “Dərman vasitələrinin istehsalı” layihəsi üzrə “R-Pharm” MMC və 
“Müxtəlif tutumlu birdəfəlik şprislərin istehsalı” layihəsi üzrə “Diamed Co” MMC tərəfindən istehsal 
fəaliyyəti, “Uşaq bezlərinin istehsalı” və “Zəfərandan mürəbbə və limonad istehsalı” layihələri üzrə 
müəssisələrin təşkili işləri davam etdirilmişdir. Həmçinin, hesabat dövründə “Diabet xəstələri üçün 
özünü müayinə cihazlarının və onların striplərinin istehsalı” layihəsi üzrə “MEDTEST” MMC 
rezident kimi qeydiyyatdan keçmişdir.  

01.01.2023-ci il tarixinə Balaxanı Sənaye Parkının 25 rezidentindən 17-si tərəfindən istehsal 
fəaliyyəti, digər rezidentlər tərəfindən isə istehsal sahələrinin tikintisi davam etdirilmişdir. Sənaye 
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parkının iştirakçıları tərəfindən istehsal sahələrinin yaradılması nəticəsində ümumilikdə 1100-dən 
çox iş yeri yaradılmış və istehsal olunan məhsulların satışı həyata keçirilmişdir. 

01.01.2023-cü il tarixinədək Sənaye Məhəllələrində 38 rezident qeydiyyatdan keçmişdir ki, 
bunlardan 25 rezident artıq istehsal fəaliyyətinə başlamışdır. Həmçinin rezidentlər tərəfindən 
01.01.2023-cü il tarixinədək 85,3 milyon manat investisiya yatırılmış və 400 nəfərdən çox iş yerləri 
yaradılmış, istehsal olunan məhsulların satışı həyata keçirilmişdir. 

2022-ci ildə Hacıqabul Sənaye Məhəlləsində 3 rezident qeydiyyatdan keçmişdir. Hacıqabul 
Sənaye Məhəlləsində 13 rezident müəssisədən 7-si fəaliyyətə başlamış, nəticədə 100 yeni iş yeri 
yaradılmış və istehsal olunmuş məhsulların satışı həyata keçirilmişdir. 

2022-ci ildə Masallı və Neftçala sənaye məhəlləsində rezidentlər tərəfindən məhsul istehsalı 
və satışı davam etdirilmişdir.  

Sabirabad Sənaye Məhəlləsinə rezident kimi qeydiyyatdan keçmək üçün daxil olan 
müraciətlərin qiymətləndirilməsi nəticəsində ümumi investisiya dəyəri 12,3 milyon manat, iş 
yerlərinin sayı 170-dən çox olan 8 investisiya layihəsi barədə qərar qəbul edilmişdir. 

Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 13 sentyabr tarixli Fərmanı 
ilə yaradılmış Şərur Sənaye Məhəlləsinin tikinti işləri ilə bağlı işlər yekunlaşdırılmış və istismara 
qəbul ilə bağlı işlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən 
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, ölkəmizdə sahibkarlığın genişləndirilməsi və 
iqtisadiyyatda rolunun artırılması, biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması 
tədbirləri 2022-ci il ərzində də ardıcıl olaraq həyata keçirilmişdir. 

Ölkədə real sektora özəl investisiyaların cəlb edilməsini artırmaq məqsədi ilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 18 yanvar tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş “İnvestisiya 
təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq hesabat dövründə də investisiya təşviqi 
sənədinin verilməsi davam etdirilmişdir. 2022-ci il ərzində 49 sahibkarlıq subyektinə 50 investisiya 
təşviqi sənədi təqdim olunmuşdur. İnvestisiya təşviqi sənədi təqdim edilmiş layihələrin 
reallaşması nəticəsində yerli istehsala 664,6 milyon manat investisiyanın yatırılması və 2323 yeni 
iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. 2022-ci il ərzində isə investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi 
şəxslərə və fərdi sahibkarlara 77 milyon ABŞ dolları dəyərində texnikanın, texnoloji avadanlıqların 
və qurğuların idxalı üçün 630 təsdiqedici sənəd verilmiş və sahibkarlar tərəfindən idxalda tətbiq 
olunan vergi və rüsumlardan 18,54 milyon ABŞ dolları məbləğində güzəşt əldə edilmişdir. 

Eləcə də, sahibkarlara güzəştli kreditlərlə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi davam etdirilmiş, 
2022-ci il ərzində müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 2726 investisiya layihəsinin 
maliyyələşdirilməsinə 145,9 milyon manat, o cümlədən respublikanın regionları üzrə 2644 
investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 121,2 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 
Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 3026 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 

Aqrar sektorun inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edən aqroparkların və müasir iri fermer 
təsərrüfatlarının yaradılması istiqamətində işlər 2022-ci ildə də davam etdirilmişdir. Dövlət 
başçısının müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq, hazırda respublikanın 32 rayonu üzrə 239,3 min 
hektar ərazidə ümumi layihə dəyəri 2,4 milyard manat olan 51 aqropark üzrə işlər davam etdirilir. 
Aqroparkların 34-i bitkiçilik, 14-ü bitkiçilik və heyvandarlıq, 1-i heyvandarlıq, 2-i isə emal sənayesi 
üzrə ixtisaslaşmışdır. Sözügedən aqroparklardan 44-ü artıq fəaliyyətə başlayıb, digərlərində isə 
layihələndirmə və ya tikinti işləri aparılır. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”na uyğun olaraq ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən istifadə, yaşıllaşdırma, 
meşəliklərin salınması istiqamətində işlər 2022-ci il ərzində uğurla davam etdirilmişdir. Belə ki, 
hesabat dövründə proqram çərçivəsində regionlarda meşə fondu ərazilərində 1,5 milyondan çox 
ağac əkilmiş, 1373,9 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri yerinə yetirilmişdir. Qeyri-
meşə fondu torpaqlarında yaşıllıqların salınması, bərpası, becərilməsi istiqamətində müvafiq işlər 
görülmüş, 370 mindən çox (regionlarda 223 mindən çox) müxtəlif növ ağac və kollar əkilmiş, 
regionlarda 85 tona yaxın toxum tədarük edilmişdir. Hesabat dövründə su bioloji resurslarının 
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artırılması sahəsində də işlər davam etdirilmiş, 4,3 milyondan çox balıq körpəsi yetişdirilərək su 
hövzələrinə buraxılmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayan nəqliyyat sektorunda həyata keçirilən 
genişmiqyaslı tədbirlər çərçivəsində avtomobil yollarının çəkilməsi və yenidən qurulması, 
körpülərin tikintisi, regionlarda yol şəbəkələrinin bərpası işləri də Dövlət Proqramı çərçivəsində 
hesabat dövrü ərzində davam etdirilmişdir. Ümumilikdə, 2022-ci il ərzində ölkə üzrə 803,5 km, o 
cümlədən regionlarda 632,3 kilometr respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolu tikilmiş və 
əsaslı təmir olunmuş, həmçinin regionlarda 300,7 km dəmir yolu xətti yenidən qurulmuş, 113 
dəmir yolu tuneli və ya körpüsü tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 

Hesabat dövründə ölkə başçısının iştirakı ilə Avşar–Salmanbəyli–Aşağı Avşar–Xocavənd 
avtomobil yolunun, Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil yolunun Oğuz-Şəki hissəsinin, 
Şükürbəyli-Cəbrayıl-Hadrut avtomobil yolunun Şükürbəyli-Cəbrayıl hissəsinin yenidənqurmadan 
sonra açılışı həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı, Kəlbəcər-Laçın və Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-
Ağbənd avtomobil yollarının, Göygöldə inşa edilən iki tunelin və Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa 
avtomobil yolunun və bu yolun üzərindəki tunellərin, həmçinin Laçın Beynəlxalq Hava Limanının 
inşası ilə bağlı tikinti işləri davam etdirilmişdir. Həmçinin, 20 oktyabr 2022-ci il tarixində dövlət 
başçısının iştirakı ilə Zəngilan Hava Limanının açılış mərasimi həyata keçirilmişdir. 

Dövlət Proqramına uyğun olaraq yeni generasiya güclərinin yaradılması və mövcud güclərin 
bərpası istiqamətində işlər 2022-ci il ərzində də davam etdirilmişdir. Hesabat dövründə 100 MVt 
gücündə Xudafərin və 40 MVt gücündə “Qız Qalası” su elektrik stansiyalarının tikintisi davam 
etdirilmişdir. Kəlbəcər rayonunun ərazisində Lev çayı üzərində ermənilər tərəfindən dağıdılaraq 
yandırılan 4,4 MVt gücündə “Kəlbəcər-1” kiçik su elektrik stansiyasının yenidənqurulması işləri 
başa çatdırılmış və 26 iyun 2022-ci il tarixində istismara verilmişdir. Həmçinin, 8,3 MVt gücündə 
“Çıraq-1” (“Tərtər-2”), 3,6 MVt “Çıraq-2” (“Qaraarxac”), 6,3 MVt gücündə “Qamışlı” (“Kəlbəcər-3”), 
3,4 MVt gücündə “Meydan” (“Meydan-2”), 5,3 MVt gücündə “Soyuqbulaq” (“Tərtər-3”) kiçik su 
elektrik stansiyalarının yenidənqurulması üzrə işlər başa çatdırılmışdır. Bununla yanaşı, Zəngilan 
rayonunda ümumi gücü 42 MVt olan 4 ədəd kiçik su elektrik stansiyanın (hər birinin gücü 10,5 
MVt gücündə olan “Şayıflı”, “Sarıqışlaq”, “Zəngilan” və “Cahangirbəyli”), Laçın rayonunda ümumi 
gücü 28,35 MVt olan 3 ədəd kiçik su elektrik stansiyanın (14,25 MVt gücündə “Ağbulaq”, 5,9 MVt 
gücündə “Alxaslı”, 8,2 MVt gücündə “Mişni”) tikintisi işləri aparılır. 

Hesabat dövrü ərzində ölkə başçısı Kəlbəcər Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin, “Cəbrayıl” 
enerji qovşağının, Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının, Xızı-Abşeron Külək Elektrik 
Stansiyasının, 110/35/10 kV-luq “Laçın” Qovşaq Yarımstansiyasının, "Azərişıq" ASC-nin 35 
kilovoltluq yarımstansiyasının və Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin təməlqoyma mərasimində 
iştirak etmişdir. Həmçinin, dövlət başçısının iştirakı ilə “Yaşma” qovşaq yarımstansiyasının, 
“Qobu” Enerji Qovşağının, “Ağcabədi”, “Ağdam-1” və “Ağdam-2” yarımstansiyalarının, “Oğuz-1”, 
“Oğuz-2”, “Oğuz-3” kiçik su elektrik stansiyalarının, “Qarabağ” Regional Elektrik Şəbəkəsinin 
Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin, “Azərişıq” ASC-nin Şuşa Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin və 
Bakıda yeni elektrik yarımstansiyasının açılış mərasimləri həyata keçirilmişdir. 

Bölgələrin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunması, abonentlərə göstərilən xidmətin 
səviyyəsinin artırılması məqsədilə 2022-ci il ərzində Dövlət Proqramı çərçivəsində 4981,6 
kilometr yeni elektrik xətləri (regionlarda 4446,6 kilometr) çəkilmiş, 2504,9 kilometr elektrik xətləri 
(regionlarda 2203,9 kilometr) əsaslı təmir olunmuş, 17 transformator (regionlarda 11 
transformator) quraşdırılmış, 25 transformator (regionlarda 14 transformator) əsaslı təmir edilmiş, 
12 yarımstansiya (regionlarda 11 yarımstansiya) tikilmiş, 18 yarımstansiya (regionlarda 9 
yarımstansiya) əsaslı təmir edilmişdir. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində istehlakçıların qaz təchizatının yaxşılaşdırılması və əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, 2022-ci il ərzində bu 
məqsədlə ölkə üzrə 859,9 km qaz xətti çəkilmiş və ya bərpa olunmuşdur (o cümlədən regionlarda 
762,8 km qaz xətti çəkilmiş və ya bərpa olunmuşdur). Nəticədə hesabat dövründə 18 rayonda 9 
yaşayış məntəqəsi və 28 yaşayış massivi təbii qazla təmin olunmuş, ölkə üzrə qazlaşma səviyyəsi 
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(işğaldan azad olmuş ərazilər istisna olmaqla) 96,3 faizə, o cümlədən regionlar üzrə 94,1 faizə 
çatmışdır. 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramı”na uyğun olaraq, ölkəmizdə su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işləri 
2022-ci il ərzində də davam etdirilmişdir. Əhalinin su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin 
yaxşılaşdırılması istiqamətində hesabat dövründə ümumilikdə ölkə üzrə 765,5 km (regionlarda 
648,6 km) su, 213,8 km (regionlarda 193,2 km) kanalizasiya xətləri çəkilmiş, regionlarda 3 ədəd 
su anbarı tikilmiş, 5 ədəd su nasos stansiyası və 4 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası tikilmiş və 
ya yenidən qurulmuş, 14 ədəd artezian quyusu qazılmışdır. 

Hesabat dövründə dövlət başçısı su təchizatı ilə bağlı həyata keçirilən layihələri də diqqət 
mərkəzində saxlamış, Füzulidə Köndələnçay su anbarlarında aparılacaq təmir-bərpa işləri ilə, 
Laçında “Həkəriçay”, Qubadlıda “Zabuxçay” və “Bərgüşadçay” su anbarlarının layihələri ilə tanış 
olmuşdur. 

Torpaqların suvarma təminatının yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının 
artırılması və yeni əkin sahələrinin dövriyyəyə daxil edilməsi məqsədilə 2022-ci il ərzində də 
meliorasiya və irriqasiya layihələrinin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir. Proqram 
çərçivəsində kənd təsərrüfatı torpaqlarında 156518,5 paqonmetr kollektor-drenaj şəbəkəsinin, 
71664 paqonmetr suvarma kanallarının tikintisi, bərpası və yenidən qurulması işləri həyata 
keçirilmiş, 1100 ha (hamısı regionlarda) torpaq sahəsinin meliorativ vəziyyəti yaxşılaşdırılmış, 196 
subartezian quyusu qazılmışdır. 

Dövlət Proqramı çərçivəsində əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması tədbirlərinə uyğun olaraq 
bölgələrdə yaşayış məntəqələrinin, əkin sahələrinin, hidrotexniki qurğuların və digər infrastruktur 
obyektlərinin sel və daşqın sularının dağıdıcı təsirlərindən mühafizəsi istiqamətində işlər davam 
etdirilmiş, çaylarda 6251,3 pm sel və daşqınlara qarşı mühafizə bəndləri tikilmiş, məcratəmizləmə 
və bənd bərkitmə işləri görülmüşdür. 

Eyni zamanda hesabat dövründə ölkəmizin müharibə getmiş və işğaldan azad olunmuş 
ərazilərində, habelə keçmiş hərbi sursat anbarları və hərbi poliqon ərazilərində mina və 
partlamamış hərbi sursatların təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi əməliyyatları davam 
etdirilmişdir. 

Respublikanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan informasiya və rabitə 
xidmətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi 2022-ci ildə də diqqət 
mərkəzində saxlanılmış, Dövlət Proqramına uyğun olaraq regionlarda 3 ATS istifadəyə verilmiş, 
280484 nömrə tutumu artırılmış, 1526,3 km fiber optik kabel çəkilmiş, Bakıda isə 2 poçt binası 
əsaslı təmir olunmuşdur. 

Ölkə vətəndaşlarının rifah halının yaxşılaşdırılması, aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən 
həssas təbəqənin həyat şəraitinin yüksəldilməsi istiqamətində nəzərdə tutulmuş tədbirlər Dövlət 
Proqramına uyğun olaraq 2022-ci il ərzində də davam etdirilmiş, dövlət başçısının iştirakı ilə 
Bakıda şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün nəzərdə tutulan yeni yaşayış kompleksinin açılış, 
Zəngilan şəhərində ilk yaşayış binasının, Ağdamda yeni yaşayış kompleksinin, Gəncə Memorial 
Kompleksinin təməlqoyulma mərasimi həyata keçirilmişdir. Həmçinin, Xıdırlı, Kəngərli, Sarıcalı 
kəndlərinin təməlinin qoyulması mərasimi həyata keçirilmiş, Şuşa şəhərində inşa edilən yeni 
yaşayış kompleksində və Suqovuşan qəsəbəsində fərdi evdə aparılmış təmir-bərpa işləri davam 
etdirilmişdir. 

Əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bu xidmətlərdə şəffaflığın 
artırılması, innovativ həllərin tətbiqi və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədilə 
müvafiq xidmət mərkəzlərinin yaradılması prosesi hesabat dövründə də davam etdirilmiş, ölkə 
başçısının iştirakı ilə 7 saylı Bakı “ASAN xidmət”, 2 saylı Gəncə və Sumqayıt regional “ASAN 
xidmət” Mərkəzlərinin, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan 
Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Bakının Xətai rayonunda yerləşən 5 saylı 
DOST Mərkəzinin açılış mərasimləri həyata keçirilmişdir. 

Dövlət Proqramının icrası ilə əlaqədar 2022-ci il ərzində regionlarda sosial infrastruktur 
obyektlərinin, o cümlədən təhsil, tibb, mədəniyyət və gənclər-idman müəssisələrinin tikintisi, 
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əsaslı təmiri və onların maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun qurulması işləri davam 
etdirilmişdir. 

Ümumilikdə, hesabat dövründə regionlarda 52 məktəb və 5 uşaq bağçası, 9 tibb müəssisəsi, 
10 mədəniyyət obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. 

Regionlarda mədəni irsin qorunması, tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası və 
mühafizəsi, mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi üzrə müvafiq tədbirlər diqqət 
mərkəzində saxlanılmış, hesabat dövründə ölkə prezidenti Bakıda “Xanım Fatimeyi Zəhra” 
məscidinin yeni binasında və “Çəmbərəkənd” parkında yaradılan şəraitlə, “Diri Baba” türbəsində, 
Şəki Xan məscidi kompleksində, “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində aparılan 
təmir-bərpa işləri ilə tanış olmuş, Ağsuda Gənc Sənətkarlar Mərkəzinin və Dövlət Rəmzləri 
Muzeyinin, Mərkəzi Parkın ikinci hissəsinin, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda ucaldılan 
abidəsinin və Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının açılışında iştirak etmişdir. Həmçinin, 
hesabat dövründə Zəngilan, Yuxarı Gövhər Ağa və Ağdam Cümə məscidlərində, Tarzən 
Sadıqcanın evində və Mehmandarovların malikanə kompleksində, Şuşada Şirin su hamamında 
aparılan təmir-bərpa işləri davam etdirilmiş, eyni zamanda dövlət başçısının iştirakı ilə Tərtərdə 
Suqovuşan qəsəbəsində yeni tikiləcək məscidin, Qubadlı, Zəngilan və Kəlbəcər rayonlarında, 
Suqovuşan qəsəbəsində İşğal və Zəfər muzeyləri komplekslərinin təməlqoyma mərasimləri 
həyata keçirilmişdir. 

Bütövlükdə hesabat dövründə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə 
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası davam 
etdirilmiş və qarşıdakı dövrdə də sözügedən tədbirlərin icrası ilə yanaşı işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə quruculuq-bərpa, məskunlaşma, layiqli yaşayış və iqtisadi fəallığın təmin edilməsi 
istiqamətində genişmiqyaslı işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 


