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Амалигардонии дигар функсияьое, ки барои ижрои вазифаьои дар Низомномаи мазкур
даржгашта, заруранд.

1. ЬУЫУЫЬОИ Ш+РО
Барои амалигардонии фаъолияти худ Ш=ро ьуыуы дорад:
1) Даъват намудани жаласаьои кории муваыыатц ва доимц;
2) Ташкил ва гузаронидани конфронс ва нишастьо ва дигар чорабиниьо бо жалби
намояндагони маыомотьои ижроияи ьокимияти давлатц дар маьал, ташкилотьои жамъиятц,
ташкилотьои байналхалыц;
3) Аз роьбарияти таъминкунандаи оби н=шокц дастрас намудани лоиаьои санадьои меъёриву
ьуыуыие, ки оид ба оньо гузаронидани машварати жамъиятц зарур аст;
4) Пешниьоди вориднамоии тащйироту иловаьо ба Низомномаи мазкур;
5) Дар ьолати ради беасоси тавсияьо хабардор намудани жомеъа ва зинаьои болоц;
6) Барои таъминнамудани фаъолияти муассири Ш=ро маблащи доноронро жалб намояд;
7) Аъзоёни Ш=ро ьуыуы доранд, ки бо розигии сардори ташкилоти таъминкунанда дар
мажлисьои навбатц ва дигар жаласаьои таъминкунандаи оби н=шокц иштирок намоянд;
8) Ба таъминкунандаи оби н=шокц дар амалигардонии алоыаи муттаыобила бо жамъият мусоидат
намояд.

4.Тартиби ташаккулёбии Ш=ро
10. Ба ьайати Ш=ро раисони маьаллаьо, сардорони биноьои истиыоматц, фаъолони жомеа,
намояндагони халыц ва намояндагони таъминкунандаи оби н=шокц дохил шуда метавонанд.
11. Ьайати миыдории Ш=ро муттаносибан ба миыдори маьаллаьое (к=ча, квартальо), ки дар зери
хизматрасонии таъминкунандаи оби н=шокц ыарор доранд, муыаррар карда мешавад. Миыдори
аъзоёни Ш=ро на бояд аз 9 нафар кам бошад. Ьайати миыдории аъзоён бояд тоы бошад.
12. Миыдори намояндагони таъминкунанда дар Ш=рое, ки дар назди он таъсис дода шуда аст, на
бояд аз 3 нафар зиёд бошад.
13. Аъзои Ш=ро метавонад аз азъзогц бо тариыи пешниьоди ариза ба Раиси Ш=ро хориж шавад.
14. Асосьои пеш аз м=ьлат хориж намудани аъзои Ш=ро:
1) Бе сабабьои узрнок зиёда аз ду маротиба ба жаласаьои Ш=ро ьозир нашудан;
2) Надоштани имконияти иштирок дар кори Ш=ро бо сабаби вазъи саломатц;
3) Бо тариыи судц щайри ыобили амал эътироф намудани аъзо.
15. Ш=ро дар ьайати Раис, котиб ва аъзоён таъсис дода мешавад.
16. Раис ва котиб дар жаласаи Ш=ро бо роьи овоздиьц интихоб карда мешаванд.
17. Идоракунии кори Ш=ро аз жониби Раиси Ш=ро амалц карда мешавад.
18. Ваколатьои Раиси Ш=ро:
1) Роьбарии жаласаьои Ш=ро;
2) Тасдиы кардани наышаи кори Ш=ро ва ьайати гур=ььои корц;
3) Гузоштани имзо дар суратмажлисьо ва дигар ьужжатьои Ш=ро;
4) Амалигардонии фаъолият оид ба ижрои Ыарорьои Ш=ро;
5) Намондагии Ш=ро дар маыомотьои давлатц ва щайри давлатц, аз жумла корхонаву
ташкилотьои хорижц;
19) Ваколатьои котиби Ш=ро:
1) Назорат аз болои тайёр намудани кори жаласаьои Ш=ро ва назорат аз болои м=ьлати ижроиши
Ыарорьои ыабулшуда;
2) Таъмин намудани дастгирии ташкилц, ахборотц ва робитавии фаъолияти Ш=ро;
3) Ташкил ва пешбурди коргузории Ш=ро ва тартиб додани суратмажлисьо;
4) Дигар фаъолияте, ки аз жониби Ш=ро ва Раиси он ба зимааш вогузор карда мешавад.

5. Ташкили фаъолияти Ш=ро

20. Шакли асосии кори Ш=ро жаласаьо мебошад. Жаласаи Ш=ро ьангоми дар он на камтар аз
панжоь фоизи аъзоёни он ширкат варзидан гузаронидашуда, ба ьисоб меравад.
Даврияти гузаронидани жаласаьои Ш=ро аз тарафи аъзоёни он тибыи наышаи тасдиыгардидаи
фаъолияти Ш=ро муыаррар карда мешавад.
Аъзои Ш=ро ьуыуы дорад бо пешниьоди баррасии масъала дар жаласаи Ш=ро пешниьод намояд.
21. Ш=ро тибыи наышаьои фаъолияти солона, ки аз тарафи Ш=ро ва Раиси Ш=ро тасдиы, инчунин
бо таъминкунандаи оби н=шокц мувофиыашуда фаъолияти хешро ба роь мемонад.
22. Аъзоёни Ш=ро дар жаласаьои он бе ьуыуыи каси дигарро ба жои худ фиристодан иштирок
менамоянд. Ьангоми щайриимкон будани иштирок дар жаласа, аъзои Ш=ро ьуыуы дорад андешаи
худро оид ба масъалаи баррасишаванда дар шакли хаттц фиристонад. Андешаи ыайдшуда бояд
дар жаласаи Ш=ро барои баррасц гирифта шуда, ьангоми овоздиьц ба назар гирифта мешавад.
23. Дар ьолати пеш омадани зарурият бо ыарори Раиси Ш=ро намояндагони маыомоти ыонунгузор
ва маыомоти ижроия, дигар маыомотьои давлатц, жамъиятц, васоити ахбори оммаро даъват
намояд.
24. Жаласаьои Ш=ро ба таври кушод гузаронида мешавад ва дар он шаьрвандон, намояндагони
ташкилотьои жамъиятц ва ВАО метавонанд ширкат варзанд.
25. Дар жаласаьои Ш=ро ьар як аъзои он дорои як овоз мебошад. Ыарори Ш=ро ьангоми овоз
додани аксарияти иштирокчиён ыабул гардида, бо суратмажлиси жаласа, ки онро Раис ва котиб
имзо мегузоранд, ба расмият дароварда мешавад.
26. Ш=ро фаъолияти хешро дар ьамкорц бо жомеъа ба роь монда, пешниьодот ва масъалаьое, ки
бевосита фаъолияти ташкилоти обтаъминкунанда вобастагц дорад, ыабул ва баррасц менамояд.
27. Ыарорьои Ш=ро хусусияти тавсиявц дошта, ьангоми норозц будани ташкилоти
обтаъминкунанда, охирон норозигии хешро бояд ба таври хаттц асоснок намояд.
28. Натижаи фаъолияти Ш=ро доимо ба жомеъа тавассути намояндагони оньо, ки аъзои Ш=ро
мебошанд расонида мешавад.
6. Муносибати мутаыобилаи ташкилоти обтаъминкунанда бо Ш=ро
29. Роьбари ташкилоти обтаъминкунанда яке аз муовинони худро, ьамчун намояндаи ташкилоти
обтаъминкунанда дар Ш=ро муайян менамояд, ки намояндагии доимии ташкилоти
обтаъминкунандаро дар муносибат бо Ш=ро ба роь мемонад.
30. Иштироки намояндаи ташкилоти обтаъминкунанда дар жаласаьои Ш=ро ьатмц буда, = соьиби
як овоз мебошад.
31. Роьбари ташкилоти обтаъминкунанда ьуыуы дорад ба р=зномаи жаласаьои Ш=ро масъалаьои
мувофиыро барои баррасц дохил намояд.
32. Ыарорьои Роьбари ташкилоти таъмини оби н=шокц, ки бевосита ба баланбардории нархнома,
муайянсозии режаи интиыоли оби н=шокц ва дигар масъалаьое, ки бевосита ба ьолати
молиявию-ижтимоии истеъмолкунандагон таъсир мерасонад, бе розигии мажлиси умумии Ш=ро
ыабул гардида намешавад.
33. Р=зномаи жаласаи Ш=ро на кам аз се р=з пеш ба Роьбари ташкилоти обтаъминкунанда
фиристода мешавад.
34. Ташкилоти таъмини оби н=шоки тибыи дархостьои Ш=ро, ба Ш=ро маълумотьо барои
амалигардонии ваколатьояш, ба щайр аз маълумоте, ки сирри тижоратц ё дигар намуди сире, ки
бо ыонунгузорц ьифз шудааст, пешниьод намояд.
7. Муыаррароти хотимавц
35. Фаъолияти Ш=ро бо ыарори Роьбари ташкилоти таъмини оби н=шокц, ва ё тибыи ыарори
мажлиси умумии аъзоёни Ш=ро барьам дода мешавад

