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21.11.2014-№245-б
ЖОЙБАР

ҚАРАҚАЛПАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСИНИҢ
БИЙЛИГИ

Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2013-жыл 19-апрельдеги
«2013-2017-жыллар даўамында суўғарылатуғын
жерлердиң мелиоратив аўҳалын және де жақсылаў ҳәм суў ресурсларынан ақылға муўапық пайдаланыў
ис-илажлары
ҳаққында»ғы ПҚ-1958-санлы қарарын ҳәмде 1-санлы Қурылып атырған кәрханалардың бирлескен дирекциясының 2014-жыл
11-ноябрьдеги
01/05-172-санлы усыныс хатын инабатқа алып, оңлаў ҳәм тиклеў жумыслары орынланған объектлерди өз ўақтында
қабыл етип алыўды шөлкемлестириў мақсетинде:

1. Суўғарылатуғын жерлердиң мелиоратив аўҳалын жақсылаў фонды қәрежетлери есабынан 2014-жылы оңлаў ҳәм тиклеў
жумыслары тамамланған мелиоратив объектлерди қабыл етип алыў комиссиясы қурамы қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

2. Комиссияға ҳәр бир оңлаў ҳәм тиклеў жумыслары тамамланған мелиоратив объектлерди белгиленген тәртипте қабыл етип алыў
ўазыйпасы жүкленсин.

3. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2013-жыл
жоғалтқан деп есаплансын.

26-сентябрьдеги 188-б санлы бийлиги өз күшин

4. Усы бийликтиң орынланыўын қадағалаў Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Аўыл ҳәм суў хожалығы мәселелери
бойынша секретариатына жүкленсин.

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер
Кеңесиниң Баслығы

Нөкис қ.,
2014-жыл, 21-ноябрь
245-б

Б.Янгибаев

Қарақалпақстан Республикасы
Министрлер Кеңесиниң
2014 -жыл «21» ноябрьдеги
245 - бийлигине
қосымша

Суўғарылатуғын жерлердиң мелиоратив аўҳалын жақсылаў
фонды қәрежетлери есабынан 2014-жылы оңлаў ҳәм тиклеў жумыслары тамамланған мелиоратив объектлерди қабыл етип
алыў комиссиясы
ҚУРАМЫ

С.Хожаметов

-

Қарақалпақстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министри ў.ў.а.,
комиссия баслығы

Ж.Узақов

-

Төменги Әмиўдәрья ирригация тармақлары бассейн басқармасы баслығы,
комиссия баслығының орынбасары

Исши комиссия ағзалары׃
Ғ.Тебериков

-

1-санлы Қурылып атырған кәрханалардың бирлескен дирекциясының
директоры

А.Салихов

-

Қарақалпақстан Мелиоративлик экспедициясы баслығы

А.Омаров

-

Мәмлекетлик архитектура ҳәм қурылысты қадағалаў инспекциясы баслығы

Б.Хожаметов

-

Суўғарылатуғын жерлердиң мелиоратив аўҳалын жақсылаў фонды
Депертаменти аймақлық техник бақлаўшысы

С.Сейтназаров

-

Қарақалпақстан Республикасы Фермерлер Кеңеси баслығы

А.Уразимбетов

-

Қарақалпақстан Республикасы Коллектор-дренаж тармақлары басқармасы
баслығы

М.Заратдинов

-

ЖШЖ «UzGIP» институтының Қарақалпақстан филиалы директоры

Р.Турганбаев

-

Ташкент Мәмлекетлик Аграр университети Нөкис филиалы директоры,
Илмий кеңеси баслығы

Т.Турдымуратов

-

Төменги Әмиўдәрья ирригация тармақлары бассейн басқармасының бөлим
баслығы

Е.Көшеков

-

1-санлы қурылып атырған кәрханалардың бирлескен дирекциясының
жойбарлаўды басқарыў бөлиминиң бас қәнийгеси.

Лаўазымы бойынша

-

1-санлы қурылып атырған кәрханалардың бирлескен дирекциясының
жойбарлаўды басқарыў бөлиминиң қәнийгелери (куратор).

Лаўазымы бойынша

-

Лаўазымы бойынша

-

Мийнет ҳәм халықты социаллық қорғаў тийисли район бөлими баслығы

Лаўазымы бойынша

-

Жер ресурслары ҳәм Мәмлекетлик кадастр басқармасының тийисли район
бөлими баслығы

Лаўазымы бойынша

-

Мәмлекетлик санитария эпидемиология қадағалаў орайы тийисли район
бөлими баслығы

Лаўазымы бойынша

-

Табиятты қорғау Мәмлекетлик комитети тийисли район бөлими баслығы

Лаўазымы бойынша

-

Тийисли суў тутыныўшылары бирлеспелери баслықлары

Лаўазымы бойынша

-

Лаўазымы бойынша

-

Лаўазымы бойынша

-

Лаўазымы бойынша

-

Тийисли район Аўыл ҳәм суў хожалығы бөлими баслығы

Районлық мәхелле қоры баслығы
Тийисли фермер хожалықлары баслықлары
Кесип алып ислеўши кәрхана ўәкиллери
Тийисли Аўыл пуқаралар жыйыны баслықлары

Еслетпе.
Комиссия ағзалары басқа жумысқа өткен жағдайда, комиссия қурамына олардың лаўазымына жаңадан тайынланған
шахслар киритиледи.
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