
O‘zbekiston Respublikasi FVVning 

2016 yil 1 apreldagi 

114-sonli buyrug‘iga ilova 

 

O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida  

2016 yil «Sog‘lom ona va bola yili»da amalga oshiriladigan chora-tadbirlar 

REJASI 

№ Tadbir nomi 
Ijro 

muddati 
Ijrochi 

Kim nazorat 

qiladi 

Kimga axborot 

beriladi 
1 2 3 4 5 6 

1 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

2016 yil 9 fevraldagi «Sog‘lom ona va bola 

yili» to‘g‘risidagi PP-2487 son qarorini 

shaxsiy tarkib o‘rtasida atroflicha chuqur 

o‘rganib, mazmun-mohiyatini tushuntirish 

bo‘yicha ma’rifat va ma’naviyat soatlarida 

ma’ruza o‘tkazish. 

31 iyungacha 

Vazirlik Kadrlar va 

shaxsiy tarkib bilan 

ishlash boshqarmasi, 

hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalar 

komandirlari 

 

Tashkiliy-

tezkor 

boshqarmasi 

boshlig‘i 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

2 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 

I.A.Karimovning “Sog‘om ona va bola –

baxtli oila asosi, Baxtli oila – davlat ravnaqi 

asosi bo‘ladi” ma’ruzasining g‘oyasini 

shaxsiy tarkib o‘rtasida keng targ‘ib 

etilishini ta’minlash maqsadida ma’rifat va 

ma’naviyat soatlarida darsliklarni tashkil 

etish. 

31 iyungacha 

Vazirlik tibbiyot xizmati, 

hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalar 

komandirlari 

Tashkiliy- 

tezkor 

boshqarmasi 

boshlig‘i 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

 

3 

Vazirlik tizimida xizmat qilayotgan harbiy 

xizmatchi, xizmatchilarning va yangi 

xizmatga chaqirilayotganlarning oila 

a’zolarini ijtimoiy va ruhiy holatlarini 

o‘rganish. 

 

Haftaning 

seshanba 

payshanba 

kunlari 

Vazirlik kadrlar va 

shaxsiy tarkib bilan 

ishlash boshqarmasi, 

hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalari 

komandirlari 

Kadrlar va 

shaxsiy tarkib 

bilan ishlash 

boshqarmasi 

boshlig‘i 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 



№ Tadbir nomi 
Ijro 

muddati 
Ijrochi 

Kim nazorat 

qiladi 

Kimga axborot 

beriladi 
1 2 3 4 5 6 

4 

SHaxsiy tarkibni davolash va 

sog‘lomlashtirish hamda ularning sog‘lig‘ini 

mustahkamlash, tibbiy xizmat ko‘rsatishni 

yaxshilash va moddiy texnik bazasini 

takomillashtirish. 

Iyul-avgust 

Vazirlik tibbiyot xizmati, 

hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalari 

komandirlari 

 

Vazirlik 

tibbiyot 

xizmati 

boshlig‘i 

 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

5 

Vazirlik tizimida xizmat qilayotgan 

xizmatchi ayollarni va ularning oila 

a’zolarini yashash joyi hududidagi davolash 

muassasalarida tibbiy ko‘rikdan 

o‘tkazilishini tashkil qilish. 

30 iyungacha 

Vazirlik tibbiyot xizmati, 

hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalari 

komandirlari 

Vazirlik 

tibbiyot 

xizmati 

boshlig‘i 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

6 

Ishchi-xizmatchilar o‘rtasida sanitariya va 

gigiena ishlarini kuchaytirib, yosh onalar, 

ayollar va bolalarning ovqatlanish tartibi va 

sifati xamda psixofiziologik holatlari 

borasidagi tibbiy madaniyatini oshirish 

maqsadida tushuntirish ishlarini olib borish. 

30 iyungacha 

Hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalari 

komandirlari 

Vazirlik 

tibbiyot 

xizmati, 

Kadrlar va 

shaxsiy tarkib 

bilan ishlash 

boshqarmasi 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

7 

Vazirlik tizimidagi ishchi- xizmatchilarni 

ayniqsa yosh onalar, ayollar,  qizlar va 

bolalarni    sog‘lomlashtirish va sport 

mashg‘ulotlariga jalb qilgan xolda  ularni 

sanatoriya va sihatgohlarda, bolalar yozgi 

oromgohlarida dam olishlarini keng targ‘ib 

qilish. 

1 iyundan 

25 avgustgacha 

Vazirlik xududiy FVB 

boshliqlari va tarkibiy 

tuzilmalari komandirlari 

Vazirlik 

Inspeksiyasi  

va tibbiyot 

xizmati 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

8 

Joylarda davlat dasturini targ‘ibot tashviqot 

qilish va  litsey-kollejlarda bilim olish va 

kasb mahoratlarini oshirib, kelajakda 

2016 yilning 

4-choragi 

Kadrlar va shaxsiy tarkib 

bilan ishlash boshqarmasi 

psixologik yordam 

Kadrlar va 

shaxsiy tarkib 

bilan ishlash 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 



№ Tadbir nomi 
Ijro 

muddati 
Ijrochi 

Kim nazorat 

qiladi 

Kimga axborot 

beriladi 
1 2 3 4 5 6 

o‘zlarining jamiyatda munosib o‘rinlarini 

topishlari mavzularida hamda vatanparvarlik 

ruxida tarbiyalash maqsadida davra 

suhbatlari, uchrashuvlar tashkil etish. 

ko‘rsatish bo‘limi, Xotin-

qizlar qo‘mitasi, hududiy 

FVB boshliqlari va 

tarkibiy tuzilmalar 

komandirlari 

boshqarmasi 

boshlig‘i 

SHtab boshlig‘i 

9 

Qaror talablari ijrosini ta’minlashda tegishli 

tashkilotlarni jalb qilgan holda ular bilan 

hamkorlikni kuchaytirish, ommaviy axborot 

vositalari, elektron va internet tarmoqlaridan 

foydalanib, ishlarni keng yoritib borish. 

2016 yil 

davomida 

Vazirlik 

matbuot xizmati va 

birlashgan tahririyati, 

hududiy FVB boshliqlari 

va tarkibiy tuzilmalar 

komandirlari 

Vazirlik 

matbuot 

xizmati 

boshlig‘i 

Vazirning 

birinchi 

o‘rinbosari – 

SHtab boshlig‘i 

 

 

Favqulodda vaziyatlar vazirligi Tibbiyot xizmati 


