«O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyati
markaziy apparatining tuzilmasi

“O„zbekiston MET” AJ
yagona aksiyadorining
2020-yil “10”-martdagi
8-son qaroriga 1-ilova

Aksiyadorlarning
umumiy yig‘ilishi
Kuzatuv
kengashi

Taftish
komissiyasi
Boshqaruv raisining
yordamchisi

Boshqaruv raisining
birinchi o‘rinbosari

Magistral elektr tarmoqlaridan
foydalanish va strategik rivojlantirish
bosh boshqarmasi

Boshqaruv raisining iqtisodiyot va
moliya masalalari bo‘yicha
o‘rinbosari
Iqtisodiyot va moliya bosh
boshqarmasi
Iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlantirish
boshqarmasi

Elektr tarmoqlaridan
foydalanish boshqarmasi
Strategik rivojlantirish va
standartlashtirish boshqarmasi
Tizim xizmatlari
bosh boshqarmasi
Milliy dispetcherlik
markazi
Markaziy releli himoya va
elektr avtomatikasi xizmati

Boshqaruv raisining kapital qurilish,
mahalliylashtirish, sanoatda
kooperatsiya aloqalarni kengaytirish
hamda axborot texnologiyalari
bo‘yicha birinchi o‘rinbosari
Kapital qurilish, loyiha va smetalarni
ekspertiza qilish boshqarmasi

Iqtisodiy istiqbollashtirish
bo‘limi

Avtotransport va mexanizimlar
xizmati

Xalqaro aloqalar va shartnomalar
bo‘limi
Hisob-kitob shartnomalar
bo‘limi
Buxgalteriya hisobi va hisoboti
boshqarmasi

Mustahkamlik va xavfsizlik
texnikasi xizmati

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro
standartlarini joriy qilish bo‘limi

Boshqaruv raisining investitsiyalar
bo‘yicha o‘rinbosari
Investitsilarni jalb qilish va
investitsion loyihalarni amalga oshirish
boshqarmasi
* Investitsion loyihalarni amalga
oshirish guruhlari

Xaridlar, mahalliylashtirish va
kooperatsiya aloqalarni kengaytirish
boshqarmasi

Mustaqil elektr energiyasini ishlab
chiqaruvchi korxonalar bilan ishlash
bo‘limi

Elektr energiyasi texnologik sarflarini
tahlil qilish bo‘limi

Boshqaruv
raisi

Moliyaviy boshqaruv, biznes etika va
shaffoflik bo‘limi

Elektr energiyasini xarid qilish
va sotish bosh boshqarmasi

Ichki audit
xizmati

Boshqaruv raisining ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo‘yicha maslahatchisi
Boshqaruv raisining matbuot kotibi —
axborot siyosati masalalari bo‘yicha
maslahatchisi
Yig‘ma axborot-tahlil
boshqarmasi
Xodimlar bilan ishlash
boshqarmasi
Ijro intizomini nazorat qilish va
ishlarni yuritish boshqarmasi
Ijro intizomi nazorati bo‘limi

** Ishlab chiqarish xo‘jaligi
xizmati

Ish yuritish bo‘limi

** Idoraviy harbiylashtirilgan
qo‘riqlash xizmati

Yuridik boshqarma

«Energo-IT» filiali

Xavfsizlik va maxsus ishlar
boshqarmasi
1-bo‘lim
Korporativ munosabatlar bo‘limi

*) Investitsion loyihalarni amalga ishirish guruhlari Hukumat qarorlari va XMI talablari asosida loyihalarni amalga
oshirish uchun vaqtincha tashkil etiladi.
**) Xizmat ko„rsatuvchi xodimlar soni “O„zbekiston MET” AJ joylashgan joyiga bog„liq.
“O„zbekiston MET”AJ markaziy apparati xodimlarining cheklangan soni - 288,5 birlik.
Boshqaruv raisi shtat jadvali doirasida xodimlar soniga o‘zgartirish kiritish huquqiga ega.

