
 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №99
2015 წლის 15 იანვარი

ქ. თეთრიწყარო

 
„თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს N71
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის  20-ე მუხლის საფუძველზე, თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების
შესახებ“. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს N71 დადგენილებაში (
www.matsne.gov.ge, 08/09/2014, 010250050.35.157.016175):
1. დადგენილებით დამტკიცებული „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების“ მე-11 მუხლი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. გამგეობის სამსახურები

1. გამგეობის სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შესაბამისი სფეროს მიხედვით
უზრუნველყოფს გამგებლის გადაწყვეტილებების შესრულებას, აგრეთვე ამზადებს გამგებლის და მისი
დავალებით - საკრებულოს გადაწყვეტილებების პროექტებს.

2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, ამ დებულებისა და სამსახურის
დებულების საფუძველზე და გამგებლის მიერ დამტკიცებული სამუშაო გეგმებისა და დავალებების
შესაბამისად.

3. სამსახურის საქმიანობას უძღვება სამსახურის უფროსი. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია
გამგებლის წინაშე.

4. გამგეობის სამსახურებია:

ა) ადმინისტრაციული სამსახური;

ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახური;

გ) ქონების მართვის და მატერიალური უზრუნველყოფის  სამსახური;

დ)  სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის სამსახური;

ე) ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური;

ვ) ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის, განათლების კულტურის,                

      სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

ზ) სამხედრო აღრიცხვის სამსახური;

თ) შიდა აუდიტის სამსახური;

ი) ზედამხედველობის სამსახური

5. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების სტრუქტურა და უფლებამოსილებები განისაზღვრება შესაბამისი
დებულებებით, რომელთა პროექტებს შეიმუშავებს გამგებელი და წარუდგენს მათ საკრებულოს
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თავმჯდომარეს, საკრებულოს მიერ დამტკიცების მიზნით“.
2. დადგენილებით დამტკიცებული „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების“  მე-12 მუხლი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
„მუხლი 12. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების ძირითადი ფუნქციები

1. ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების
მუშაობის კოორდინაციისათვის ხელშეწყობა, გამგეობის სამსახურების საქმისწარმოება, სამართლებრივი
მომსახურება;  საკადრო საკითხთა და ტექნიკური   უზრუნველყოფა.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტის პროექტის მომზადების, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო გაანგარიშება-დასაბუთების,
მიღებული ბიუჯეტის შესრულების, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი, მიზანშეწონილი და ეფექტიანი
გამოყენებისა და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ანგარიშგების უზრუნველყოფა, აგრეთვე გამგეობაში
მომზადებული საფინანსო დოკუმენტების ვიზირება. მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადება,
ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადება და გამოქვეყნება, მუნიციპალიტეტის სატენდერო
კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავება, მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ
ანგარიშის მომზადება მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტით
განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.

3. ქონების მართვის და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებზე
წინადადებების შემუშავება;  ამ ქონების აღრიცხვა, დაცვა და მიზნობრივი გამოყენება;

4.     სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების
სტრატეგიების, მუნიციპალური პროგრამების პროექტების შემუშავება და დამტკიცებული დოკუმენტების
განხორციელების კორდინაცია; ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა
და პროექტების მომზადების საკითხები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციების მოზიდვის
ხელშეწყობისთვის წინადადებების მომზადება; მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან,
მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვა;

5.   ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის სამუშაოთა დაგეგმვა და ორგანიზება; მუნიციპალიტეტის სივრცითი
ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქთმშენებლობის დოკუმენტების შემუშავება, მშენებლობის ნებართვების
თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადება;

6. ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის, განათლების კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; გენდერული თანასწორობის დაცვის მიზნით
შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვა; აგრეთვე შესაბამის სფეროში მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული
უფლებამოსილების განხორციელების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდისა და
სკოლისგარეშე დაწესებულებების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების უზრუნველყოფა.

7.   სამხედრო აღრიცხვის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: სამხედრო აღრიცხვის საკითხებში
მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების უზრუნველყოფა.

8.   შიდა აუდიტის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობის სრულყოფის,
ფინანსების მართვის გაუმჯობესების, სახსრების, სხვა მატერიალური ფასეულობების ხარჯვისა და
გამოყენების კანონიერების, მიზნობრიობის დაცვისა და ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობის
უზრუნველყოფა, მართვის პროცედურების მწარმოებლურობის, სამართლებრივი, ტექნიკური და ფუნქციური
ხარვეზების აღმოფხვრა და პრევენცია; მენეჯერული და ფინანსური კონტროლის განხორციელება,
ორგანიზაციული სტრუქტურის, მეთოდების და პროცედურების ანალიზი დაწესებულების მიერ თავის
მიზნების მიღწევისა და საქმიანობის  კანონიერად, ეკონომიურად, ეფექტიანად და პროდუქტიულად
წარმართვის უზრუნველსაყოფად.

9. ზედამხედველობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: მშენებარე შენობა-ნაგებობის, საპროექტო და
სახელმძღვანელო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის ზედამხედველობა; კონტროლი შენობა-ნაგებობის
გაფართოებისა და რეკონსტრუქციის ნორმების დაცვაზე; კონტროლი დაგვა-დასუფთავებაზე, გარე
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განათებაზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, გარე ვაჭრობაზე; სამშენებლო ან სხვა სახის ნარჩენების გადამზიდ
სატრანსპორტო საშუალებებზე მონიტორინგის ჩატარება და შესაბამისი დასკვნის წარდგენა;

10. გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულში, მისი დებულების შესაბამისად, შეიძლება შეიქმნას განყოფილებები.
3. დადგენილებით დამტკიცებული „თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების“  30-ე მუხლი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 30. გამგეობის შინაგანაწესი

1. გამგეობის შინაგანაწესით განისაზღვრება:

ა) სამუშაო დროს დასაწყისი და დასასრული;

ბ) დღის განმავლობაში შესვენების დრო;

გ) დასვენების და სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე ყოველდღიური სამუშაო დროის დამთავრების შემდეგ
დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი;

დ) სამსახურებრივ საკითხებზე განკარგულებათა მოსამსახურეებამდე დაყვანის წესი;

ე) ხელფასის გაცემის დრო, ფორმა და ადგილი;

ვ) შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები;

ზ) საოფისე ტექნიკითა და სხვა მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესები;

თ) სამსახურში არყოფნის შეტყობინების წესი.

2. გამგეობის შინაგანაწესს ამტკიცებს გამგებელი.

3. შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვას უზრუნველყოფს გამგებელი.

4. გამგებელი ვალდებულია სამსახურში მიღებისას მოსამსახურეს გააცნოს შინაგანაწესი (ხელწერილის
დადებით), აგრეთვე უზრუნველყოს ნებისმიერ დროს მისი გაცნობის შესაძლებლობა“. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გოჩა თედორაძე
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