
Tashkiliy-tezkor boshqarmasining asosiy vazifalari: 

 

Tashkiliy-tezkor boshqarmasi aholi va hududlarni tabiiy hamda texnogen hususiyatli 

favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasiga oid qonun va me’yoriy-huquqiy 

xujjatlar talablarining bajarilishini nazorat qilinishini ta’minlash, favqulodda 

vaziyatlar sodir bo‘lganda tezkor tayyorgarlik va tezkor rejalashtirish masalalari 

bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Fuqaro muhofazasi boshlig‘ining buyruqlari, 

direktivalari va farmoyishlari, Favqulodda vaziyatlar vazirining buyruqlari, 

direktivalari, yo‘riqnomalari va ko‘rsatmalarini tegishli qismida bajarilishini nazorat 

qilish; 

 

Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish Davlat tizimi va 

Favqulodda vaziyatlar vazirligining asosiy tadbirlar rejalarini ishlab chiqish hamda 

ushbu rejalarning bajarilishini nazorat qilish va tahlilini olib borish; 

 

Favqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish Davlat tizimi va 

Favqulodda vaziyatlar vazirligining asosiy tadbirlar rejalarining bajarilishi jarayonida 

boshqarmalar, xizmatlar va mustaqil bo‘limlar faoliyatini muvofiqlashtirish; 

 

vazirlik hay’ati yig‘ilishlarini o‘tkazilishini tashkillashtirish, hay’at yig‘ilishlari 

xujjatlarini ishlab chiqish va umumlashtirish, yig‘ilish qarorlarida belgilangan 

talablarni bajarilishini nazorat va tahlil qilish; 

 

vazirlik Markaziy apparatining asosiy tezkor-tayyorgarlik xujjatlarini ishlab chiqish; 

 

vazirlik Markaziy apparatining favqulodda vaziyatlar sodir bo‘lishi xavfi yuzaga 

kelganda yoki sodir bo‘lganda harakat qilishga doimiy shayligini ta’minlash 

tadbirlarini tashkillashtirish va amalga oshirish; 

 

tezkor navbatchilikni tashkillashtirish; 

 

favqulodda vaziyatlar sodir bo‘lganda mobil boshqaruv punkti tarkibidagi tezkor 

guruh faoliyatiga rahbarlik qilish. 

 

 

 

 

 

 



Tashkiliy-tezkor boshqarmasining funksiyalari: 

 

vazirlik markaziy apparati, hududiy favqulodda vaziyatlar boshqarmalari, tarkibiy 

tuzilmalar va Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo‘ysinuvidagi Fuqaro muhofazasi 

qo‘shinlarining tezkor tayyorgarligi bo‘yicha tadbirlarni ishlab chiqadi va amalga 

oshirilishini tashkillashtiradi; 

 

vazirlik Markaziy apparatida tezkor navbatchilikni tashkillashtiradi; 

 

favqulodda vaziyatlar sodir bo‘lishi xavfi yuzaga kelganda yoki sodir bo‘lganda 

Favqulodda vaziyatlarda boshqaruv markazining tezkor harakatlar bo‘yicha 

faoliyatini nazorat qiladi; 

 

Favqulodda vaziyatlar vazirligining faoliyatiga tegishli vazirning va vazirning birinchi 

o‘rinbosari-SHtab boshlig‘i qarorlarining matn va grafik shakldagi loyihalarini ishlab 

chiqadi; 

 

barcha boshqarmalar bilan hamkorlikda respublika hududida tabiiy va texnogen 

xususiyatli favqulodda vaziyatlarning oldini olish va bartaraf etish harakatlari rejasi 

loyihasini ishlab chiqadi va muntazam aniqliklar kiritib boradi;  

 

vazirlik mobil boshqaruv punktining yoyilishi va tezkor guruhning faoliyatiga 

rahbarlik qiladi; 

 

favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilish davomida qutqaruv va boshqa kechiktirib 

bo‘lmaydigan ishlarni olib borilishida qutqaruv kuchlarining harakatlarini 

boshqarishda ishtirok etadi; 

 

favqulodda vaziyatlarning oldini olish, sodir bo‘lganda bartaraf qilish va fuqaro 

muhofazasi sohasiga oid qonun va me’yoriy-huquqiy xujjatlar loyihalarini ishlab 

chiqilishini tashkillashtiradi va yuqori tashkilotlarga ko‘rib chiqish uchun kiritadi; 

 

Faqulodda vaziyatlarda ularning oldini olish va harakat qilish Davlat tizimi hududiy 

va funksional quyi tizimlari, vazirlikning hududiy favqulodda vaziyatlar 

boshqarmalari hamda tarkibiy tuzilmalari o‘rtasida hamkorlikni amalga oshiradi; 

 

 

 



favqulodda vaziyatlarning oldini olish, aholi hayoti va salomatligi, moddiy va 

ma’naviy qadriyatlarini muhofaza qilish, shuningdek favqulodda vaziyatlar sodir 

bo‘lganda ularning oqibatlarini tugatish hamda zararlarini kamaytirish sohasida davlat 

siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi; 

 

 

Favqulodda vaziyatlar vazirligining asosiy tadbirlarini rejalashtiradi. 


