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2022 - yil 6 - iyul VI-60-105-7-106-K/22 Kattaqo‘rg‘on shahar hokimligi

Kattaqoʻrgʻon shahrida 2022-yilda klaster usulida sement-beton
qoplamali ichki yoʻllarni qurish ishlarini amalga oshiruvchi bosh

pudratchi tashkilotni tanlash toʻgʻrisida 

Yoʻl-transport infratuzilmasini yanada rivojlantirish, aholi, eng avvalo
qishloq joylarda yashovchilarning hayot faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar
yaratish,  shaharlar  va  boshqa  aholi  punktlarining  koʻchalari  hamda
xoʻjaliklararo  qishloq  avtomobil  yoʻllari  holatini  yaxshilash  va  ulardan
foydalanish  sifatini  oshirish  maqsadida,  shuningdek,  2022-2026-yillarga
moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Inson qadrini
ulugʻlash  va  faol  mahalla  yili”da  amalga  oshirishga  oid  davlat  dasturiga
muvofiq,  Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2022-yil  18-mayda
“Sement-beton qoplamali avtomobil yoʻllari tarmogʻini kengaytirish chora-
tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-249-sonli qarori qabul qilingan.

Qarorga muvofiq Kattaqoʻrgʻon shahrida sement-beton qoplamali ichki
yoʻllar qurish ishlarini amalga oshiruvchi bosh pudratchi tashkilotni tanlash
borasida  joylarda  jamoatchilik  fikri  oʻrganildi  va  keng  jamoatchilik  fikri
inobatga olgan holda shakllantirildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-maydagi “Sement-
beton qoplamali avtomobil yoʻllari tarmogʻini kengaytirish chora-tadbirlari
toʻgʻrisida”gi PQ-249-son qarori ijrosini taʼminlash maqsadida, Oʻzbekiston
Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Qonunining 6-
va 24-moddalariga muvofiq, xalq deputatlari shahar Kengashining oltinchi
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chaqiriq oltmishinchi sessiyasi,

QAROR QILADI:

1.  Oʻzbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2022-yil  18-maydagi
“Sement-beton qoplamali avtomobil yoʻllari tarmogʻini kengaytirish chora-
tadbirlari  toʻgʻrisida”gi  PQ-249-sonli  qarori  hamda  shahar  hokimining
oʻrinbosari  (J.Axmedov)ning 2022-yil  04-iyuldagi  shahar  hududida  2022-
yilda klaster usulida sement-beton qoplamali ichki yoʻllarni qurish ishlarini
amalga oshiruvchi bosh pudratchi tashkilotni tanlab olish boʻyicha 03-03/63-
sonli xati maʼlumot uchun qabul qilinsin.

2.  Shaharda  klaster  usulida  ichki  yoʻllarni  qurish  ishlarini  amalga
oshiruvchi  pudratchi  etib  “NEW  TECH  SAMARKAND”  masʼuliyati
cheklangan  jamiyatini  belgilash  taklifi  maʼqullansin.

3.  Shahar  hokimining  oʻrinbosari  (J.Axmedov),  shahar  hokimligi
Obodonlashtirish  boshqarmasi  (F.Kurbanov)  hamda  aloqador  tashkilotlar
rahbarlari bilan birgalikda:

- shaharda 2022-yilda ichki yoʻllarni taʼmirlash dasturiga kiritilgan ichki
yoʻllarni  amaldagi  qonun talablari  asosida belgilangan muddatlarda sifatli
qilib yakunlab, foydalanishga topshirilishini nazorat qilish;

-amalga  oshirilgan  ishlar  toʻgʻrisida  xalq  deputatlari  shahar
Kengashining  navbatdagi  sessiyalarida  hisobot  berib  borish  vazifalari
yuklatilsin.

4. Shahar hokimligi axborot xizmati rahbari (A.Abduxamidov) hamda
“Kattaqoʻrgʻon tongi” gazetasi bosh muharriri (T.Xamidov)ga dastur ijrosi
yuzasidan  olib  borilayotgan  ishlarni  doimiy  ravishda  ommaviy  axborot
vositalarida keng yoritib borish tavsiya etilsin.

5.  Mazkur  qaror  ijrosini  taʼminlash  shahar  Kengashining  Sanoat,
transport, qurilish, kommunal soha va aholiga xizmat koʻrsatish masalalari
boʻyicha doimiy komissiyasi raisi (S.Tursunov) hamda shahar hokimining
oʻrinbosari (J.Axmedov) zimmalariga yuklansin.
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Kengash raisi G. Alimova


