
Xoʻjalik taʼminoti boʻlimi boshligʻi funksional vazifalari 
 

- Jamiyat ijro etuvchi apparati  va uning filiallari uchun jihozlar, inventarlar, 
aloqa, kompyuter vositalari hamda xoʻjalik yuritish uchun zarur boʻlgan boshqa 
asosiy vositalar, tez yeyiluvchi, kam qiymatga ega boʻlgan moddiy-tovar 
qimmatliklarni sotib olish boʻyicha Rahbariyatga va Narxni oʻrganish komissiyasiga 
taklif kiritadi hamda oʻrnatilgan tartibda ularni sotib olinishi, oʻrnatilishi, 
foydalanilishini tashkil etadi. 

- Jamiyat ijro etuvchi apparati va filiallariga qarashli ofis va boshqa binolarni 
taʼmirlash va ularni jihozlar bilan taʼminlash, binolarni qurish yoki sotib olish 
masalasida shartnomalar tuzish boʻyicha Rahbariyatga va Narxni oʻrganish 
komissiyasiga taklif kiritadi, shartnoma tuzilgan taqdirda esa ularning ijrochilar 
tomonidan toʻliq bajarilishini nazorat qiladi va bajarilgan ishlarni oʻrnatilgan 
tartibda qabul qilib olinishini taʼminlaydi. 

- Ijro etuvchi apparat joylashgan xonalarning tozaligi hamda ularda 
kommunikatsiya jihozlari (telefon, modem tarmogʻi, elektr energiyasi, issiq va 
sovuq suv)ning oʻrnatilishi va ularning uzluksiz ishlashini tashkil etadi. 

- Jamiyat ofis binosida yongʻin xavfsizligini taʼminlashni (har bir xonaga 
masʼul shaxslarni biriktirish orqali va boshqa usullar bilan) tashkil etadi. 

- Jamiyat ijro etuvchi apparati va filiallaridagi nusxa koʻpaytirish apparatlari, 
telefon va modem tarmoqlari, kompyuterlar va boshqalarni taʼmirlash (yoki ularga 
servis xizmatlarini koʻrsatish)ni oʻrnatilgan tartibda amalga oshiradi. 

- Jamiyat balansidagi avtomashinalarning texnik holatini, ulardan toʻgʻri 
foydalanish va saqlashni nazorat qiladi, zaruriyat tugʻilganda ularni oʻrnatilgan 
tartibda joriy taʼmirlash yoki texnik qarov ishlarini oʻtkazish, xizmat 
avtomashinalarini davlat yoʻl harakati xavfsizligi Boshqarmasi (DYHXB) 
organlaridan texnik koʻrikdan oʻtkazilishini tashkil qiladi.  

- xizmat avtomashinalarga yonilgʻi-moylash materiallari va ehtiyot qismlar 
sotib olish toʻgʻrisida Rahbariyatga taklif kiritadi va ularni oʻrnatilgan tartibda sotib 
olinishini taʼminlaydi; 

- xizmat avtomashinalariga yonilgʻi-moylash materiallarini belgilangan 
meʼyorlar boʻyicha sarflanishini va Jamiyat haydovchilari tomonidan hisobotlar 
topshirilishini nazorat qiladi, yoʻl varaqalarini rasmiylashtiradi; 

- haydovchilar tomonidan yoniligʻi-moylash materiallarining belgilangan 
meʼyorlarda sarflanishini nazorat qiladi; 

- xizmat avtomashinalari haydovchilarini amaldagi qonunchilikda belgilangan 
tartibda va muddatlarda texnika xavfsizligi qoidalari bilan tanishtiradi; 

 
- Jamiyat va uning filiallaridagi mavjud asosiy vositalar roʻyxati hisobotini olib 

boradi va 2 yilda bir marta sanoqdan oʻtkazilishini (inventarizatsiya)ni, Jamiyat mol-
mulkini saqlanishi va ulardan samarali foydalanishni tashkil etadi; 

- Xizmat muddati tugagan yoki foydalanishga yaroqsiz holga kelgan asosiy 
vositalar va tez yeyiluvchi, kam qiymatga ega boʻlgan moddiy-tovar qimmatliklarni 
oʻrnatilgan tartibda hisobdan chiqarilishini tashkil etadi, xarajatlar smetasini 
tuzishda qatnashadi; 



- Jamiyat  va uning filiallariga sotib olinayotgan xoʻjalik tovarlarining 
nazoratini  olib boradi, ijrochi korxona (tashkilot)lar tomonidan xoʻjalik xizmati 
boʻyicha bajarilgan ishlar (koʻrsatilgan xizmatlar)ning toʻliq amalga oshirilishi fakti 
boʻyicha tuziladigan dalolatnomalarni imzolaydi. 

- Xoʻjalik xizmatiga doir boshqa vazifalarni bajaradi. 


