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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №13 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 7-45-25)                                           4 აგვისტო  2010 წელი 

 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად საკრებულომ: 

დაადგინა 

 
 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურისა და ურბანული 

დაგეგმარების სამსახურის დებულება (დებულება თან ერთვის). 

 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის 
 

დებულება 
 
 

ეს დებულება განსაზღვრავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის არქიტექტურისა 

და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის (შემდგომში _ სამსახური) ფუნქციებს, სტრუქტურას 

და სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს.  
 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი  
 

1. სამსახურის სტატუსი  

ა) სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც თავისი 

საქმიანობისას ხელმძღვანელობს  საქართველოს კონსტიტუციით, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, სხვა კანონებით, 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, აგრეთვე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს და გამგეობის დებულებებით და ამ დებულებით 

ბ)  სამსახური უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და 

გამგეობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტების აღსრულებას, აგრეთვე ახორციელებს 

საქართველოს კანონმდებლობით და წინამდებარე დებულებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს. 

გ) სამსახურს აქვს ბეჭედი, შტამპი და ბლანკი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისა  და 

საკუთარი სახელწოდების დამატების აღნიშვნით.  

დ) სამსახურის იურიდიული მისამართია: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1.  
  
 

მუხლი 2. სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები  
 

1. სამსახურის ამოცანებს განეკუთვნება:  

ა)არქიტექტურული და ურბანული დაგეგმარების სფეროში ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თავისი კომპეტენციის განხორციელება;  

ბ)არქიტექტურული და ურბანული დაგეგმარების სფეროში ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობის საჯაროობის უზრუნველყოფა.  

2. სამსახური, მოქმედი  კანონმდებლობისა და  თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

ასრულებს შემდეგ ძირითად ფუნქციებს:  

ა)არქიტექტურისა და ქალაქგეგმარების განვითარება, მისი  ხარისხის ამაღლება;                                                       

ბ) უზრუნველყოფს ქალაქთმშენებლობითი (ურბანული განვითარება) პროცესებისა და 

სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვის დოკუმენტების პროექტების მომზადებას; აგრეთვე ამ 

საკითხებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების 

აღსრულებას;  

გ) უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვის 

განხორციელებას და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტების შესრულებაზე ზედამხედველობას;  

დ)ახორციელებს მიწათსარგებლობის დაგეგმვის, თვითმმართველი ერთეულის 

ტერიტორიის ზონებად დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის თაობაზე 

წინადადებების  მომზადებას; 

ე) უზრუნველყოფს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების 

პროექტების მომზადებას; 
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ვ) უზრუნველყოფს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვასა და ქალაქმშენებლობასთან 

დაკავშირებულ დოკუმენტებში შესატანი ცვლილებების და დამატებების პროექტების 

მომზადებას; 

ზ) უზრუნველყოფს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების 

რეგულირების გეგმის, დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების პროექტების მომზადებას; 

თ) უზრუნველყოფს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის პროცესის საჯაროობას და 

ხელმისაწვდომობას ყველა დაინტერესებულ პირთათვის;  

ი) უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთ- 

მშენებლობის პროცესზე მონიტორინგს;   

კ) უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ზონებად დაყოფასთან, 

მათი საზღვრების დადგენასთან და შეცვლასთან დაკავშირებული წინადადებების (პროექტების) 

მომზადებას, აგრეთვე ამ საკითხებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიერ მიღებული 

სამართლებრივი აქტების აღსრულებას;  

ლ) უზრუნველყოფს კანონით დადგენილი წესით არქიტექტურულსამშენებლო 

პროექტების შეთანხმებას;  

მ) უზრუნველყოფს სამართლებრივი აქტის საფუძველზე მშენებლობის სანებართვო 

მოწმობის გაცემას;  

ნ)უზრუნველყოფს მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საზღვრების 

დადგენასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული აქტების პროექტების მომზადებას; 

ო) უზრუნველყოფს მის კომპეტენციაში შემავალი სამართლებრივი დოკუმენტების 

პროექტების მომზადებას;  

პ)უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის ინფორმირებას დარგში 

არსებული მდგომარეობის, სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებისა და 

სამომავლო გეგმების თაობაზე;  

ჟ)უზრუნველყოფს საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული, ეფექტიანი, 

სამართლებრივი, ეკონომიკური და ორგანიზაციული მექანიზმების შესახებ წინადადებების 

 რ)შემუშავებას  მის  კომპეტენციაში  შემავალი სფეროების განვითარებისა და 

სრულყოფისათვის;  

ს)ქალაქის დაგეგმარება, განაშენიანების, კეთილმოწყობის, გამწვანების, რეკონსტრუქციის, 

რესტავრაციის, კაპიტალური შეკეთების და საქალაქო დიზაინის საკითხთა მარეგულირებელი 

ნორმებისა და წესების დოკუმენტთა დამუშავებაში მონაწილეობა.   

ტ)რთულ გეოლოგიურ პროცესებზე (მეწყერები, ეროზია) და რეკულტივირებულ 

ტერიტორიებზე, ქალაქმშენებლობითი პოზიციებიდან გამომდინარე, სათანადო კონტროლის 

განხორციელება;  

უ) ქალაქის განაშენიანების და მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთების  გამოყოფის მორიგე-

ოპერატიული გეგმების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, განთავსებისა და საინჟინრო-გეოლოგიურ 

სამუშაოთა სარეგისტრაციო გეგმების აუცილებელი წარმოება; 

ფ) კერძო მენაშენეებისათვის საცხოვრებელი სახლებისა და დამხმარე ნაგებობების 

პროექტების დამუშავების ორგანიზაცია და ამ პროექტების მიხედვით წარმოებული 

მშენებლობის მონიტორინგი; 

ქ) უზრუნველყოფს მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე სარეკლამო და შემეცნებითი 

 მნიშვნელობის  მასალების  მომზადებას და გავრცელებას ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე;  

ყ) თანამშრომლობს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან;  

შ) უზრუნველყოფს დაქვემდებარებულ სფეროებში გამოვლენილ ან შესაძლო დარღვევების 

თაობაზე სათანადო წინადადებების და დასკვნების მომზადებას და შესაბამის კომპეტენტურ 

ორგანოებში წარდგენას;  
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ჩ) უზრუნველყოფს ფიზიკური და იურიდიული პირების განცხადებების მიღებას და 

კანონით დადგენილ ვადებში განხილვას;  

ც) უზრუნველყოფს გამგებლის, გამგებლის პირველი მოადგილის და მოადგილის 

ცალკეული დავალებების შესრულებას;  

ძ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა  და  საკრებულოს 

სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.  

წ) უზრუნველყოფს ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენასთან დაკავ-  

შირებულ განცხადებებზე დასკვნების მომზადებას 

ჭ) უზრუნველყოფს არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმებას-  

თან დაკავშირებულ განცხადებებზე დასკვნების მომზადებას 

ხ) უზრუნველყოფს კომპეტენციას დაქვემდებარებული მშენებლობის ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებულ განცხადებებზე დასკვნების მომზადებას და გასცემს სანებართვო 

მოწმობებს 

ჯ) აწარმოებს უწყებრივ სანებართვო რეესტრს;  

ჰ) ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებსა და  

ამოცანებს.  
 

3. სამსახურის უფლება-მოვალეობანი    

ა) დასახული მიზნებისა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების რეალიზებისას 

მოქმედი კანონმდებლობით, საკრებულოს აქტებით, სხვა სათანადო ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი მოთხოვნების, წესებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, სამსახური 

უფლებამოსილია: 

ბ)მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების 

გადასაწყვეტად ნებისმიერი ინფორმაცია, საჭიროების შემთხვევაში, ცალკეული საკითხის 

განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული 

ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლები და მოსთხოვოს საჭირო 

ინფორმაცია. 

გ) მიიღოს ინფორმაცია ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ტექსტის, ნახაზის, 

მაკეტის, გეგმის, სქემის, ფოტოსურათის, ელექტრონული ინფორმაციის, ვიდეო ან აუდიო 

ჩანაწერის სახით. 

დ)სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე მოამზადოს თათბირები და სხვა 

ორგანიზაციული ღონისძიებები, საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციისთვის მოიწვიოს 

ექსპერტი. 

ე)სამსახურის ინტერესებიდან გამომდინარე, დადგენილი წესით,      მოამზადოს 

შესაბამისი დოკუმენტაციის პროექტები და წარადგინოს ისინი დანიშნულებისამებრ.  

ვ) ფლობდეს  ინფორმაციას. აწარმოოს ინფორმაციის რეგულარული შეგროვება, განახლება 

და ანალიზი. აქტიურად გაავრცელოს გარკვეული  ინფორმაცია ან მოთხოვნის საფუძველზე 

გასცეს ინფორმაცია.  

4. სამსახური ვალდებულია, რომ  ინფორმაცია რეალურად იყოს ხელმისაწვდომი, 

რისთვისაც ნერგავს ინფორმაციის სისტემატიზაციის (დალაგებისა და ძიების) მექანიზმებს, 

რათა უზრუნველყოს დაინტერესებული პირები ინფორმაციის იოლ და ხელმისაწვდომ 

ფორმებით მიღებისათვის. 

5. სამსახური ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და ხელმისაწვდომობისათვის ქმნის 

კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზას. 

6. სამსახური უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, 

საკრებულოს აქტებით ან დავალებით, სამსახურის დებულებითა და გამგებლის ბრძანებით 

ან/და დავალებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებანი 

7. სამსახური ვალდებულია: 



5 
 

ა) გაწეული საქმიანობის შესახებ, დადგენილი წესით ან/და მოთხოვნის საფუძველზე, 

წარუდგინოს ანგარიში და სხვა სახის ინფორმაცია გამგებელს,  საკრებულოს, საკრებულოს 

კომისიებს; 

ბ) კეთილსინდისიერად შეასრულოს დაკისრებული ფუნქციები, პასუხი აგოს თავისი 

ფუნქციების არაკეთილსინდისიერად და არაჯეროვნად შესრულებაზე კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

გ) მიიღოს ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა განცხადებები და შუამდგომლობები, 

დადგენილ ვადებში განიხილოს და პასუხი გასცეს მათ კანონმდებლობით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში. 

ჰ) განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციები.  
   
 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა  
 

1. სამსახურის  უფროსი  

2.მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების საკითხებში; 

3. სამსახურის უფროსსა და სამსახურის სხვა თანამშრომლებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი. 
 
 

მუხლი 5. სამსახურის ხელმძღვანელობა 
 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი - მუნიციპალიტეტის მთავარი არქიტექტორი 

(შემდგომში - სამსახურის უფროსი), რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

სამსახურის უფროსი:  

ა) ხელმძღვანელობს და პასუხისმგებელია სამსახურის საქმიანობაზე;  

ბ) დადგენილი წესით დოკუმენტების სრულყოფისა და კანონიერების თაობაზე 

წარდგენილი დასკვნის საფუძველზე ამზადებს დასკვნებს ქალაქმშენებლობითი პირობების 

დადგენის, არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმების, გამგეობის კომპეტენციას 

დაქვემდებარებული მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე. 

გ) უზრუნველყოფს თანამშრომელთა საქმიანობაზე სამსახურებრივი ზედამხედველობის 

განხორციელებას;  

დ) შეიმუშავებს და გამგებელს განსახილველად წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის 

თანამშრომელთა შორის ფუნქციათა განაწილების შესახებ;  

ე) ანაწილებს სამსახურში შემოსულ საკითხებს თანამშრომელთა შორის;  

ვ) შეიმუშავებს და გამგებელს განსახილველად წარუდგენს წინადადებებს 

თანამშრომელთა წახალისებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;  

ზ) იხილავს მის დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურებრივი 

საქმიანობიდან გამომდინარე შეტანილ საჩივრებს და გამგებელს წარუდგენს შესაბამის დასკვნას 

რეაგირებისთვის;  

თ) უზრუნველყოფს სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე წინადადებების, 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას და გამგებლისთვის წარდგენას;  

ი) გამგებელს წარუდგენს სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშს;  

კ) უზრუნველყოფს სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე  ადმინისტრაციულ 

წარმოების წარმართვას;  
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ლ) თავის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე კონსულტაციებს უწევს გამგებელს, 

გამგებლის პირველ მოადგილეს, მოადგილეს, სხვა სტრუქტურული ერთეულების უფროსებს; 

მ) თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან და საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან; 

ნ) ხელმძღვანელობს და წარმოადგენს სამსახურს მესამე პირებთან სამართლებრივ 

ურთიერთობებში; 

ო) გამგებლის დავალებით წარმოადგენს გამგებელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოში; 

პ) მონაწილეობს  გამგეობის საქმიანობიდან  გამომდინარე შექმნილ  

კომისიებში 

ჟ); უზრუნველყოფს  სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფას; 

რ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს გამგებლის, გამგებლის პირველი 

მოადგილის და მოადგილის ცალკეულ დავალებებს; 

3. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია სამსახურის 

საქმიანობისათვის გამგებლისა  და საკრებულოს წინაშე.  

4. სამსახურის უფროსის არყოფნისას, უფროსის მიერ უფლებამოსილების 

განხორციელების  შეუძლებლობის  შემთხვევაში ან განთავისუფლებისას, გამგებლის 

დავალებით, დროებით მოვალეობას ასრულებს მთ. სპეციალისტი.  

5. სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დანიშვნის, მისი უფლებამოსილების შეწყვეტის, 

თანამდებობიდან გათავისუფლების, აგრეთვე სამსახურებრივი ურთიერთობების შეჩერების 

საფუძვლები და წესი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.  
 

მუხლი 6. სამსახურის ქონება 
 

1. სამსახურის ქონებას წარმოადგენს ის ფასეულობანი, რომლებიც სამსახურს საქმიანობის 

წარმართვისათვის გადაეცემა ოზურგეთი მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ და რომლის 

გამოყენებისა და მოვლის პასუხისმგებლობას კისრულობს სამსახური. 

2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ქონების ინვენტარიზაციის პროცესში, 

სამსახურზე გადმოცემული ქონების ჩამონათვალი თავისი ღირებულებით შედის 

ინვენტარიზაციის საერთო ნუსხაში. 
 

მუხლი 7. სამსახურის დაფინანსება 
 

1. სამსახურის დაფინანსება ხორციელდებს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ბიუჯეტიდან. დაფინანსება მოიცავს: სამსახურის ხელფასის ფონდს, მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებების შეძენისათვის გამოყოფილი თანხებს. მათ შორის: კავშირგაბმულობის 

საშუალებათა სარგებლობისათვის სატარიფო გადასახადებსა და ტრანსპორტით 

მიმოსვლისათვის საჭირო საწვავის ღირებულებას. 

2. სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკურ საშუალებათა ნუსხას ადგენს სამსახურის უფროსი. 

სამსახურის უფროსის მოთხოვნათა საფუძველზე განისაზღვრება სამსახურისათვის საჭირო 

თანხის გამოყოფის საკითხი. 
 

მუხლი 8. გარდამავალი დებულებანი 
 

1. დებულების გაუქმება, მასში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება 

საკრებულოს დადგენილებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

2. იმ საკითხების დარეგურილებისას, რომელიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე 

დებულებით, გამოიყენება მოქმედი კანონმდებლობითა და სათანადო სამართლებრივი აქტებით 

გათვალიწინებული ნორმები. 
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