
 

 

 
 

                                   Azərbaycan Respublikası 

              Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısının 

                                        SƏRƏNCAMI 
 

     №067                                                                                       16 iyun 2020-ci il 

Qobustan rayonu ərazisində taxıl zəmilərində, 

otlaq sahələrində, habelə meşə fondu ərazilərində 

yanğından mühafizə məqsədilə qabaqlayıcı 

tədbirlərin görülməsi məqsədilə Xüsusi Qərargahın 

yaradılması haqqında  

    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Administrasiyasının Ərazi-təşkilat məsələləri şöbəsinin müdiri 

13.06.2020-ci il tarixli məktubunun icrasını tmin etmək məqsədilə, “Yerli İcra 

hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 4.7-ci bəndinə uyğun olaraq  

QƏRARA ALIRAM: 

         1.Aşağıdakı tərkibdə Xüsusi Qərargah yaradılsın: 

       Adil Məmmədov  - Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı, Qərargahın          
                                     sədri 
       Ramin Hüseynov- Qobustan rayon prokuroru 
       Etibar Babayev    - Qobustan rayon Polis şöbəsinin rəisi 
       Məharət Əkbərov -Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısının müavini 
       Elman Mikayılov  - Qobustan rayonu İcra hakimiyyəti başçısı aparatının Ərazi                    
                                      idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin   
                                      müdiri  
       Əfqan Qəribov     - Şamaxı regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzinin direktoru 
       Rəfail Rəcəbov    - Qobustan rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin rəis   
                                      müavini 
       Yaşar Qəribov     - 1-ci Ərazi Yanğın Dövlət Yanğın Nəzarət İdarəsinin baş  
                                      inspektoru 
       Vurğun Şöyübov - “Azəryaşlandşaft” ASC-nin 3 saylı yaşıllaşdırma idarəsinin  
                                      direktor əvəzi 

   Məlikağa Əhədov - Qobustan RİHB-nın Qobustan şəhər inzibati ərazi dairəsi 
                                      üzrə nümayəndəsi 



    Fədayi Balaqardaşov   - Qobustan RİHB-nın Sündü kənd inzibati ərazi   
                                          dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Adil Bayramov              -  Qobustan RİHB-nın Xilmilli kənd inzibati ərazi   
                                         dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Hüseynağa Hüseynov   - Qobustan RİHB-nın Təklə kənd inzibati ərazi   
                                          dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Rahib Mehdiyev            - Qobustan RİHB-nın Cəyirli kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Solmaz Mehralıyeva    - Qobustan RİHB-nın Ərəbşalbaş kənd inzibati          
                                        ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Hamlet Ağayev           - Qobustan RİHB-nın Bədəlli kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Rahib İsayev               - Qobustan RİHB-nın Poladlı kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi əvəzi 
    Tarverdi Astanov         - Qobustan RİHB-nın Yekəxana kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Samir Əmirov              - Qobustan RİHB-nın Cəmcəmli kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi əvəzi 
    Qalib Xəlilov                - Qobustan RİHB-nın Şıxzahırlı kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Məzahir Mahmudov      - Qobustan RİHB-nın Ərəbqədim kənd inzibati ərazi   
                                        dairəsi üzrə nümayəndəsi 
    Baxşalı Baxışalıyev      - Qobustan RİHB-nın Təklə Mirzəbaba kənd inzibati   
                                        ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi əvəzi 
    Vidadi Museyibov         - Qobustan RİHB-nın Nabur kənd inzibati ərazi   
                                         dairəsi üzrə nümayəndəsi 

                    
       2.Qərargah üzvlərinə tapşırılsın ki, biçilmiş taxıl zəmilərinin, o cümlədən həmin 
sahələrin yüksək gərginlikli hava elektrik ötürücü xətlərinin mühafizə zonalarında 
yerləşən hissələrinin şumlanması, habelə meşə yanğınlarına qarşı mineral zolaqların 
çəkilməsi, məişət və sənaye tullantılarının həmin ərazilərə atılmaması barədə əhali 
arasında, ilk növbədə fermerlər və torpaq mülkiyyətçiləri ilə geniş izahat işlərinin 
aparılmasını, təhlükəsizlik tələblərini pozan şəxslər barədə qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş tədbirlərin və digər zəruri təxirəsalınmaz işlərin görülməsini təmin etsinlər. 
       3.Görülmüş işlər barədə 2020-ci ilin noyabr ayınadək hər ayın  1-də RİAİS 
vasitəsilə şöbəyə təqdim edilsin.  
 
                        Qobustan rayonu İcra  

                        hakimiyyətinin başçısı:                        A.M.Məmmədov 


