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15.10.2020-ci ildə fəaliyyətə başlayan  Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti yanında İctimai 

Şura tərəfindən 1 il ərzində görülən işlər:  

❖ 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin genişmiqyaslı 

təxribatı və Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatı  nəticəsində başlayan müharibə 

zamanı döyüşən əsgərlərimiz ziyarət edilmiş, onlara yardımlar göndərilmiş və mənəvi dəstək 

olunmuşdur. 

❖ 26 dekabr 2020-ci il tarixdə  “Yeni il” bayramı münasibəti ilə, 2 fevral 2021 ci il 

tarixdə “Gənclər Günü” münasibəti ilə, 18 mart 2021-ci il tarixdə “Novruz” bayramı münasibəti 

ilə, 7 may 2021-ci il tarixdə “Ramazan” bayramı münasibəti ilə  Abşeron rayonunda yaşayan 

şəhid, qazi və aztəminatlı ailələrə birdəfəlik ərzaq yardımları edilmişdir. 

❖ İctimai Şuranın müraciəti əsasında yaralanmış bir neçə hərbiçiyə tibbi və digər 

yardımlar edilmiş, elektron çarpayı, əlil arabası, qoltuqaltı dəyənək kimi ehtiyacları olan 

reabilitasiyon vasitələr hədiyyə edilmiş, ailələri ziyarət edilmişdir. 

❖ Abşeron şəhidlərinin ailələri ziyarət edilərək qısametrajlı video şəklində şəhidlərin 

həyatı, döyüş yolları çəkilərək sosial şəbəkələrdə, RİH-nin və İctimai Şuranın rəsmi facebook 

hesablarında paylaşılmışdır.  

❖  “Covid-19” infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə səhiyyə 

işçilərinin iştirakı ilə maarifləndirici görüşlər keçirilmişdir. Vaksinasiya prosesi, infeksiyaya qarşı 

mübarizə və qorunma üsulları bağlı sakinlər maarifləndirilmişdir. 

❖ Mütəmadi olaraq rayon ərazisində- kənd və qəsəbələrdə, eləcə də Xırdalan 

şəhərində yaşayan sakinlərlə “Covid-19” pandemiyasının şərtlərinə uyğun olaraq həm online, 

həm də fərdi vətəndaş qəbulları keçirilmişdir. Sakinlərin problemləri dinlənildikdən sonra 

aidiyyəti üzrə müraciət edilmişdir. 

❖ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi ilə Milli Kitabxananın birgə həyata 

keçirdiyi və Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən rayonda keçirilən işğaldan azad edilmiş 

ərazilərimizdə dağıdılmış kitab fondlarının bərpası məqsədi ilə kitab toplama kampaniyasına 

İctimai Şurada qatılmış, rayon ərazisində yerləşən digər müəssisələr, məktəblər və qurumları 

da aksiyaya cəlb etmək məqsədi ilə təkliflər göndərilmişdir. 

❖ İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə dağıdılmış kitab fondlarının bərpası məqsədi 

ilə kitab toplama kampaniyasına qatılmaq və Abşeron rayonunun mədəniyyəti, tarixini tanıtmaq 

məqsədi ilə müxtəlif ölkələrin səfirləri dəvət edilmiş. İsveç, Pakistan Respublikası, Şimali Kipr 

Türk Respublikası,  İran İslam Respublikasının səfirləri Abşeron rayonunu ziyarət etmiş və 

kitablar hədiyyə etmişdirlər.  

❖ 7 aprel 2021-ci il tarixdə Abşeron rayonunda yerləşən məktəblər arasında 

“Qarabağım, biz gəlirik” adlı inşa müsabiqəsi keçirilmişdir. 

❖ 27 aprel 2021-ci il tarixdə Abşeron rayon Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi ilə birgə  

“Qarabağ İnciləri” adlı əl işləri müsabiqəsi keçirilmişdir.  

❖ 3 may 2021-ci il tarixdə Vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş hərbiçilərimizin 

şərəfinə ağacəkmə aksiyası keçirilmişdir.  

❖ 6 may 2021-ci il tarixdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il 

dönümünə həsr olunmuş "Şahmat turniri" keçirilmişdir. 

❖ 10 may 2021-ci il tarixində “N” saylı hərbi hissədə hərbiçilərlə “Zəfər Görüşü” adlı 

görüş keçirilmişdir. 



❖ İctimai Şuranın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən, “44 günlük Vətən müharibəsində 

arxa cəhbə qəhrəmanlarımızı tanıyaq” adlı layihə əsasında Vətən müharibəsi dövründə və 

sonrakı dövrdə Abşeron ərazisində məktəblər, müəssisələr tərəfindən cəbhə bölgəsində 

döyüşən hərbiçilərimizə dəstək olmaq üçün görülən işlərdən, məktəblərin şagirdi olmuş şəhid 

və qazilərdən bəhs edən qısa ssenarilər əsasında videoçarxlar hazırlanmışdır. 

❖ "Covid 19" pandemiyası zamanı səhiyyə işçilərinin iştirakı ilə mütəmadi olaraq 

rayon ərazisində yerləşən ictimai iaşə obyektlərində, sərnişin avtobuslarında və fərdi şəkildə 

sakinlərlə maarifləndirici görüşlər keçirilmişdir. 

❖ 19 may 2021-ci il tarixdə “İctimai Şuranın Könüllü Mərkəzi” yaradılmışdır. 

❖ “1 İyun -Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü” münasibəti ilə " Yanar dağ” Dövlət 

Tarixi-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunda görüş keçirilmişdir. 

❖ 15 iyun tarixdə İctimai Şuranın könüllülərinin iştirakı ilə "Vətəni Könüllü Sevənlər" 

adlı layihə əsasında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təhlükəsi ilə bağlı Xırdalan 

şəhərində sakinlər fərdi qaydada maarifləndirilmişdir. 

❖ İctimai Şuranın könüllülərinin iştirakı ilə "Masazır Duz Gölünün Məişət 

Tullantılarından Təmizlənməsi- Sağlam Mühit, Sağlam Gələcək Naminə" adlı iməcilik 

keçirilmişdir. 

❖ “26 iyun-Silahlı Qüvvələr günü” münasibəti ilə Xırdalan şəhərində “BMW Club 

Azərbaycan" ın, qazilərin, könüllülərin iştirakı ilə avtoyürüş keçirilmişdir. 

❖ İctimai Şuranın könüllüləri tərəfindən araşdırılaraq hazırlanmış kənd və 

qəsəbələrin tarixi-memarlıq abidələri haqqında məlumatlar İctimai Şuranın rəsmi facebook 

hesablarında paylaşılmışdır. 

❖ İctimai Şuranın könülüləri ilə birgə şəhid ailələri ziyarət edilmişdir. 

❖ 14 iyul 2021-ci il tarixdə Heydər Əliyev Mərkəzində " Abşeronun İstedadlı Gənc 

Rəssamları" adlı rəsm sərgisi keçirilmişdir.  

❖ 20 iyul 2021-ci il tarixdə “N” saylı hərbi hissədə Qurban bayramı münasibəti ilə 

hərbiçilərlə görüş keçirilmişdir. 

❖ “22 iyul-Milli Mətbuat günü” münasibəti ilə " Yanar dağ” Dövlət Tarixi-Mədəniyyət 

və Təbiət Qoruğunda mətbuat işçiləri və könüllülər ilə birgə görüş keçirilmişdir. 

❖ İctimai Şuranın təşəbbüsü ilə Allahverdi Novruzov adına Çaylı kənd tam orta 

məktəbdə qismən təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır. 

❖ 8 avqust 2021-ci il tarixdə “N” saylı hərbi hissədə keçirilən andiçmə mərasimində 

iştirak edilmişdir. 

❖ 24 sentyabr 2021-ci il tarixdə Heydər Əliyev Mərkəzində İctimai Şuranın Könüllü 

Mərkəzinin üç aylıq müqavilə əsasında fəaliyyətinin tamam olması münasibəti ilə "Könüllülər 

Yurdu-Abşeron" adlı tədbir keçirilmişdir. 

❖ İctimai Şuranın könüllüsü Abdulova Ülviyyə Tahir qızı tərəfindən Təhsildə 

İnnovasiyalar üzrə 5-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş  "Kiçik Yaşlı Şagirdlər üçün Mənim İlk 

Robotum" layihəsi əsasında tədbir keçirilmişdir. 

❖ 1 oktyabr 2021-ci il tarixdə dahi şair Nizami Gəncəvinin 880 illiyi münasibəti ilə 
"Nizami İli" adlı tədbir keçirilmişdir. 


