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Низомномаи
Шӯъбаи хусусигардонӣ ва кор бо мақомоти маҳаллӣ
I. Муқаррароти умумӣ
Шӯъбаи хусусигардонӣ ва кор бо мақомоти маҳаллӣ (минбаъд
шӯъба), қисми таркибии Раёсати моликияти давлатии Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон мебошад.
Шӯъбаро сардор роҳбарӣ менамояд, ки ӯро Раиси Кумитаи
давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.
Шӯъба дар фаъолияташ иҷрои вазифаҳои вобаста ба
ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ, таҳияи
Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ барои солҳои 2008 –
2010, шаффофияти раванди хусусигардонӣ, ҳамкорӣ бо ташкилотҳои
байналмиллалӣ, омӯзишу татбиқи таҷрибаи пешқадами давлатҳои
дигар дар бахши истифодабарии амволи давлатӣ, таъсиси манбаи
маълумотҳои хусусигардонии моликияти давлатӣ, истифодабарии
самараноки моликияти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқи амволии моликияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ва такмили санадҳои
меъёрии ҳуқуқие, ки раванди хусусигардонии моликияти давлатиро
ба танзим медароранд, дар амал татбиқ менамояд.
Шӯъба дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодексҳо, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
қарорҳои Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, амру фармонҳои
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарору фармоишҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмиллалие, ки
Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, Низомномаи
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи Раёсати моликияти давлатӣ ва
инчунин Низомномаи мазкурро дастури амал қарор медиҳад.

II. Вазифа ва ваколатҳои Шӯъба
Шӯъба ваколатҳои зерин дорад:
- ташкил намудани корҳо оид ба таъсис додани Барномаи
хусусигардонии моликияти давлатӣ барои солҳои 2008-2010;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти шӯъбаҳои Раёсат дар масъалаҳои
хусусигардонӣ, истифодабарӣ ва назорати моликияти давлатӣ;
- ҳамоҳангсозии кори Раёсат бо сохторҳои дахлдори мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар
масъалаи истифодабарӣ, хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани
моликияти давлатӣ;
- омода намудани ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаи ҷудо намудани
бахшҳо ва воҳидҳои сохтории корхонаҳо бо мақсади фурӯши
минбаъдаи онҳо ҳамчун объектҳои мустақили хусусигардонӣ, тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 майи соли 1997, №179;
- таҳияи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои методии
танзимкунандаи вобаста ба назорат, истифодаи самаранок ва раванди
хусусигардонии моликияти давлатӣ;
- ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмиллалӣ ва омӯзиши
таҷрибаи пешқадами давлатҳои дигар дар масъалаи истифодабарии
самарабахш ва хусусигардонии моликияти давлатӣ;
- гузаронидани таҳлилҳои иқтисодӣ дар корхонаҳои давлатӣ бо
мақсади ба ҷамъиятҳои саҳомӣ табдил додан ва ба фурӯш
баровардани иншоотҳои алоҳидаи онҳо;
- расонидани ёрии методию амалӣ ба фаъолияти мақомоти
маҳаллии идораи амволи давлатӣ;
- ташкили семинар ва машваратҳо дар масъалаи истифодабарӣ
ва хусусигардонии моликияти давлатӣ;
- назорат ва таҳлили фаъолияти мақомоти маҳаллӣ оид ба
истифодабарӣ, хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани моликиятҳои
коммуналӣ;
- назорати рафти иҷрои нақшаю супоришҳо оид ба
хусусигардонии моликияти давлатӣ;
ташкил
намудани
манбаи
маълумотҳои
объектҳои
хусусигардонидашудаи моликияти коммуналӣ;

- таҳлили ҳуҷҷатҳои вобаста ба хусусигардонӣ воридгардида ва
пешниҳоди хулосаи аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок;
- ҷамъоварӣ намудани маълумотҳои зарурӣ оид ба
хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани моликияти коммуналӣ аз
мақомоти маҳаллии идораи амволи давлатӣ;
- омода намудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ оид ба назорати фурӯши
пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва рангаи аз ҳисоби моликияти
давлатӣ ба даст омада;
- баррасии масъалаҳои вобаста ба назорат ва ҳифзи моликияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар;
- омода намудани ҳуҷҷатҳо ба комиссияҳои байниҳукуматӣ оид
ба масъалаҳои моликиятдорӣ;
- баррасии масъалаҳои вобаста ба ҷойгиркунии Пойгоҳи ҳарбии
Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҷамъбаст намудани ҳисоботҳои семоҳа ва солонаи Раёсат;
- таъмини иҷрои корҳои дигари ба ваколати шӯъба вогузоршуда;

III. Вазифа ва ваколатҳои кормандони Шӯъба
1. Сардори шӯъба
Сардори
шӯъба
барои
босифат
ва
дар
мӯҳлатҳои
муқарраргардида иҷро намудани вазифаю ваколатҳое, ки
Низомномаи мазкур дар назди шӯъба гузоштааст, мутобиқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории ҷумҳурӣ иҷро намудани корҳои
вобаста ба фаъолияти шӯъба, барои дар сатҳи баланд нигоҳ доштани
интизоми меҳнатии мутахассисон ва ташкили дурусти коргузории
шӯъба, масъул мебошад.
Иҷрои қарору супоришҳои мақомотҳои болоӣ, Кумита ва
Раёсатро таъмин намуда, мукотибаҳои воридгардидаро тибқи
Дастурамал, дар мӯҳлатҳои муайянгардида дида баромада, бо сифат
тайёр менамояд;
Ҳисоботҳои семоҳа ва солонаи шӯъбаро ба Раёсати моликияти
давлатӣ пешниҳод намуда, иҷрои корҳои дигари ба ваколати шӯъба
дохилшаванда ва супоришҳои роҳбарияти Кумитаю Раёсатро таъмин
менамояд.
Сардори шӯъба ҳуқуқ дорад дар бораи ҷобаҷо гузории кадрҳо,
ҳавасманд гардонидани онҳо барои нишондодҳои баланди меҳнатӣ,
инчунин оид ба вайрон намудани интизоми корӣ ва дигар кирдору

рафтори нодурусте, ки ба фаъолияти шӯъба таъсир мерасонад, ба
роҳбарияти Раёсат тавсия ва таклифҳо ирсол намояд.
Дар ҳолати дар сафари хизматӣ, рухсатии меҳнатӣ ва бо
сабабҳои дигар набудани сардори шӯъба, ваколату вазифаҳои ӯ ба
зиммаи яке аз сармутахассисони шӯъба гузошта мешавад.

Сармутахассиси Шӯъба
Ба ваколати сармутахассиси шӯъба иҷроиши корҳои зерин
дохил мешавад:
-иҷрои қарору супоришҳои мақомотҳои болоӣ, Кумита ва
Раёсат;
-баланд бардоштани сатҳи корбарӣ дар иҷрои супоришҳо;
-таҳияи лоиҳаи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ
барои солҳои 2008-2010;
-ҷамъбасти иҷроиши корҳои шӯъбаҳои Раёсат;
-хулоса пешниҳод намудан оид ба объектҳои барои
хусусигардонӣ пешниҳодшуда;
-ҳамоҳангсозии кори Раёсат бо сохторҳои дахлдори мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар
масъалаи истифодабарӣ, хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани
моликияти давлатӣ;
-омода намудани ҳуҷҷатҳо оид ба ҷудо намудани бахшҳо ва
воҳидҳои сохтории корхонаҳо бо мақсади фурӯши минбаъдаи онҳо
ҳамчун объекти мустақили хусусигардонӣ, тибқи тартиби
муқаррарнамудаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 майи
соли 1997 №179;
-таҳия намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои методии
танзимкунандаи вобаста ба назорат, истифодаи самаранок ва раванди
хусусигардонии моликияти давлатӣ;
-омода намудани ҳуҷҷатҳои зарурӣ оид ба назорати фурӯши
пораву партовҳои металлҳои сиёҳ ва рангаи аз ҳисоби моликияти
давлатӣ бадастомада;
-иштирок дар баррасии масъалаҳои вобаста ба назорат ва ҳифзи
моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар;
-омода намудани ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаҳои моликиятдории
дар комиссияҳои байниҳукуматӣ баррасишаванда;
-иштирок дар баррасии масъалаҳои вобаста ба ҷойгиркунии
Пойгоҳи ҳарбии Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

-ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмиллалӣ ҷиҳати омӯзиши
таҷрибаи пешқадами давлатҳои дигар дар масъалаи истифодабарӣ ва
хусусигардонии моликияти давлатӣ;
-таҳлили фаъолияти мақомоти маҳаллӣ оид ба истифодабарӣ,
хусусигардонӣ ва ба иҷора додани моликиятҳои коммуналлӣ;
-дархост намудан аз шӯъбаҳои Раёсат ва мақомоти маҳаллии
идораи амволи давлатӣ вобаста ба иҷрои нақшаю супоришҳо ва
вазифаҳои гузошташуда;
-ҷамъбасти ҳисоботҳои семоҳа ва солонаи Раёсат;
-таъмини иҷрои корҳои дигари ба ваколати шӯъба
дохилшаванда ва супоришҳои роҳбарияти Кумитаю Раёсат.

Мутахассиси пешбари Шӯъба
Ба ваколати мутахассиси пешбари шӯъба иҷроиши корҳои зерин
дохил мешавад:
-иҷрои қарору супоришҳои мақомотҳои болоӣ, Кумита ва
Раёсат;
-баланд бардоштани сатҳи корбарӣ дар иҷрои супоришҳо;
-таҳияи лоиҳаи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ
барои солҳои 2008-2010;
-хулоса пешниҳод намудан оид ба объектҳои барои
хусусигардонӣ пешниҳодшуда;
-ҳамоҳангсозии кори Раёсат бо сохторҳои дахлдори мақомоти
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияхо дар
масъалаи истифодабарӣ, хусусигардонӣ ва ба иҷора супоридани
моликияти давлатӣ;
-омода намудани ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаи ҷудо намудани
бахшҳо ва воҳидҳои сохтории корхонаҳо бо мақсади фурӯши
минбаъдаи онҳо ҳамчун объектҳои мустақили хусусигардонӣ, тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 майи соли 1997 №179;
-таҳия намудани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои методии
танзимкунандаи вобаста ба назорат, истифодаи самаранок ва раванди
хусусигардонии моликияти давлатӣ;
-ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмиллалӣ ва омӯзиши таҷрибаи
пешқадами давлатҳои дигар дар масъалаи истифодабарии
самарабахш ва хусусигардонии моликияти давлатӣ;

-расонидани ёрии амалию методӣ ба мақомоти маҳаллии
идораи амволи давлатӣ;
-ворид намудани тағйирот ба манбаи маълумотҳои объектҳои
хусусигардонидашудаи моликияти коммуналӣ;
-дархост намудан аз шӯъбаҳои Раёсат ва мақомоти маҳаллии
идораи амволи давлатӣ вобаста ба иҷрои нақшаю супоришҳо ва
вазифаҳои гузошташуда;
-талаб намудани маълумотҳои зарурӣ аз сохторҳои дахлдор оид
ба рафти хусусигардонии объектҳо ва дигар воситаҳои асосӣ;
-ҷамъбасти ҳисоботҳои семоҳа ва солонаи Раёсат;
-таъмини иҷрои корҳои дигари ба ваколати шӯъба
дохилшаванда ва супоришҳои роҳбарияти Кумитаю Раёсат;

Мутахассиси Шӯъба
Ба ваколати мутахассиси шӯъба иҷроиши корҳои зерин дохил
мешавад:
-иҷрои қарору супоришҳои мақомотҳои болоӣ, Кумита ва
Раёсат;
-баланд бардоштани сатҳи корбарӣ дар иҷрои супоришҳо;
-таҳияи лоиҳаи Барномаи хусусигардонии моликияти давлатӣ
барои солҳои 2008-2010;
-хулоса пешниҳод намудан нисбати объектҳои барои
хусусигардонӣ пешниҳодшуда;
-таъмини баҳисобгирии қарорҳои ҳайати мушовара ва
фармонҳои Кумита оид ба масъалаҳои истифодабарӣ ва
хусусигардонии моликияти давлатӣ;
-омода намудани ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаи ҷудо намудани
бахшҳо ва воҳидҳои сохтории корхонаҳо бо мақсади фурӯши
минбаъдаи онҳо ҳамчун объекти мустақили хусусигардонӣ, тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 майи соли 1997 №179;
-ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмиллалӣ ва омӯзиши таҷрибаи
пешқадами давлатҳои дигар дар масъалаи истифодабарии
самарабахш ва хусусигардонии моликияти давлатӣ;
-ворид намудани тағйирот ба манбаи маълумотҳои объектҳои
хусусигардонидашудаи моликияти коммуналӣ;
-назорати раванди хусусигардонии моликияти давлатӣ ва талаб
намудани маълумотҳои зарурӣ аз сохторҳои дахлдор;

-ҷамъбасти ҳисоботҳои семоҳа ва солонаи Раёсат;
-таъмини иҷрои корҳои дигари ба ваколати
дохилшаванда ва супоришҳои роҳбарияти Кумитаю Раёсат.

шӯъба

