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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №14 

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

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და 

საინვესტიციო გარემოს განვითარების 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 გამგეობის ეკონომიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის დებულება (დებულება 

თან ერთვის). 

 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 7 მაისის №49 დადგენილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 

  

 

https://www.docufreezer.com
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო 

გარემოს განვითარების სამსახური 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
 

 ეს დებულება განსაზღვრავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, 

ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის 

(შემდგომში_„სამსახური“) სტრუქტურას, უფლებამოსილებასა და ანგარიშვალდებულებას, 

აწესრიგებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ურთიერთობებს. 

   

 მუხლი 2. სამსახურის სტატუსი 
 

 1. სამსახური არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, 

რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს კანონებით, 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებითა და განკარგულებებით, საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებებით, გამგებლისა და საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებითა და ამ 

დებულებით. 

2.  სამსახურს აქვს დებულება, ბლანკი, ბეჭედი სახელწოდების აღნიშნვით და სხვა 

ნებადართული ოფიციალური რეკვიზიტებით. 

3.  სამსახურის იურიდიული მისამართია ქ. ოზურგეთი კოსტავას. ქ. №1 

   

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები და ამოცანები 
 

 1. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი მიმართულებით: 

ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების, 

მუნიციპალური პროგრამებისა და გეგმების შემუშავება; 

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

პროგრამების პროექტების მომზადება; 

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ელექტრომომარაგების, აირმომარაგების, კანალიზაციის, 

წყალმომარაგების სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვა; 

დ) თავის კომპეტენციაში შემავალ სფეროებში ანალიტიკური, პროგნოზული და 

ინფორმაციული სამუშაოების ჩატარება. 

ე) ადგილობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება და 

განხორციელება, ამ მიზნით რეკომენდაციების, წინადადებების და ცალკეული პროექტების 

შემუშავება ეკონომიკის სისტემური და სტრუქტურული გარდაქმნის თაობაზე.  

ვ) წინადადებების მომზადება მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური და სოციალური 

ინფრასტრუქტურის სტრატეგიული განვითარების საკითხებზე; 

ზ) დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე სამრეწველო პოტენციალის, მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარების და საინვესტიციო პოლიტიკის შესახებ წინადადებებისა და დასკვნების 

მომზადება და შესაბამის პროცესში მონაწილეობის მიღება. ინფორმაციის დაგროვების, 

მეწარმეებთან უშუალო კონტაქტების საფუძველზე, ქალაქის ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის 

განვითარებასთან დაკავშირებული კომერციული პროგრამების ანალიზი და შესაბამისი 

წინადადებების შემუშავება. 

თ) ადგილობრივი რესურსების მაქსიმალური გამოყენების, მოსახლეობის სოციალურად 

დაუცველი ფენების, მათ შორის უმუშევრების, იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 



3 
 

ახალგაზრდების სამეწარმეო საქმიანობაში ჩართვის და სხვა მწვავე სოციალური პრობლემების 

გადაწყვეტის მიზნით სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და მიზნობრივი პროექტების 

მომზადება პერსპექტიული და მოკლევადიანი პერიოდისათვის, სოციალურ-კულტურული სფეროს 

სამსახურებთან ერთად. 

ი) საქართველოს და უცხოელ  მეწარმეებთან და ბიზნესმენებთან კონტაქტების გაღრმავება. 

კ) საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურეობის გაწევა მცირე და საშუალო 

საწარმოთათვის. 

ლ) ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების პარამეტრების განსაზღვრის პროექტის 

მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, საბიუჯეტო დავალებათა შესრულების მიმდინარეობის 

ანალიზი, ინვესტიციური მიმართულებების, კაპიტალური და სხვა შემოსავლების გაზრდასთან 

დაკავშირებული პროექტებისა და რეკომენდაციების მომზადება. 

მ) ინვესტიციური საქმიანობის განხორციელების თაობაზე წინადადებების მომზადება 

ადგილობრივი ბიუჯეტის, მიზნობრივი ფონდების, უცხოეთის ინვესტორების და სხვა წყაროების 

ხარჯზე.  

ნ) ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შენახვის, განვითარებისა და მშენებლობის 

უზრუნველყოფა; 

ო) ქალაქის განაშენიანებასთან, გზებისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობასა და 

დასუფთავებასთან, გამწვანებასთან, ქუჩის განათებასთან, საგზაო მეურნეობასთან დაკავშირებული 

პროექტების დამუშავება და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება. 

პ) ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და განვითარების საჭირო წინადადებათა შემუშავება 

და მათი განხორციელების უზრუნველყოფა, აგრეთვე დაქვემდებარებულ სფეროებში 

განსახორციელებელი პროექტების შემუშავება-განხორციელებაში მონაწილეობის მიღება. 

ჟ) ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყისა და წყლის რესურსების მართვა; 

რ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი რესურსების ფლობის, 

სარგებლობის და განკარგვის წესების  პროექტების მომზადება საკრებულოს შესაბამის კომისიასთან 

ერთად. 

ს) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი რესურსების მართვა 

საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ტ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი რესურსების 

სარგებლობის წესების პროექტის შემუშავება და დასამტკიცებლად საკრებულოში წარდგენა. 

კონტროლი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ბუნებრივი რესურსების 

სარგებლობის დადგენილი წესების დაცვაზე; 

უ) შესაბამის სამსახურებთან და საკრებულოს კომისიებთან ერთად კონტროლი ბუნებრივი 

რესურსებით სარგებლობისათვის შესაბამისი პირობების შესრულებაზე; 

ფ) ეკოლოგიური უსაფთხოების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვება და გავრცელება; 

ქ) სტიქიისგან გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების კოორდინაციას; 

ღ) უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობაში გასატარებელ ღონისძიებათა დაგეგმვასა და 

მართვას; 

2 ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

 

 მუხლი 4. სამსახურის უფლება-მოვალეობანი 
 

 1. დასახული მიზნებისა და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების რეალიზებისას 

მოქმედი კანონმდებლობით, საკრებულოს აქტებით, სხვა სათანადო ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი მოთხოვნების, წესებისა და კომპეტენციის ფარგლებში, სამსახური უფლებამოსილია: 
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ა) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების 

გადასაწყვეტად შესაბამისი ინფორმაცია, საჭიროების შემთხვევაში, ცალკეული საკითხის 

განხილვის, დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული 

ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლები და მოსთხოვოს საჭირო 

ინფორმაცია. 

ბ) მიიღოს ინფორმაცია ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან ტექსტის, ნახაზის, მაკეტის, 

გეგმის, სქემის, ფოტოსურათის, ელექტრონული ინფორმაციის, ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერის სახით. 

გ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე მოამზადოს თათბირები და სხვა 

ორგანიზაციული ღონისძიებები, საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციისთვის მოიწვიოს 

ექსპერტი. 

დ) სამსახურის ინტერესებიდან გამომდინარე, დადგენილი წესით,      მოამზადოს შესაბამისი 

დოკუმენტაციის პროექტები და წარადგინოს ისინი დანიშნულებისამებრ.  

ე) ფლობდეს  და აწარმოოს ინფორმაციის რეგულარული შეგროვება, განახლება და ანალიზი. 

აქტიურად გაავრცელოს და მოთხოვნის საფუძველზე გასცეს ინფორმაცია.  

2. 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. 

3.სამსახური ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და ხელმისაწვდომობისათვის ქმნის 

კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზას. 

4.სამსახური უფლებამოსილია განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, 

საკრებულოს აქტებით ან დავალებით, სამსახურის დებულებითა და გამგებლის ბრძანებით ან/და 

დავალებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებანი  

5. სამსახური ვალდებულია: 

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. 

დ) განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციები.  

 

მუხლი 5.  სამსახურის სტრუქტურა 
 

1. სამსახურის უფროსი 

2. ეკონომიკისა და საინვესტიციო პროექტების განყოფილება: 

ა) განყოფილების უფროსი; 

ბ) მთავარი სპეციალისტი საინვესტიციო პროექტების მომზადების საკითხებში; 

გ) მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის საკითხებში; 

ე) მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკის საკითხებში; 

ვ) მთავარი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის საკითხებში. 

3. მთ. სპეციალისტების ფუნქციებსა და კომპეტენციებს, ამ დებულებით დადგენილი წესის 

შესაბამისად, ანაწილებს სამსახურის უფროსი.  
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მუხლი 6. სამსახურის ხელმძღვანელობა 
 

 1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლისა და საკრებულოს წინაშე. 

3. სამსახურის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და პასუხისმგებელია სამსახურის საქმიანობაზე;  

ბ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ წესს, შეიმუშავებს წინადადებებს 

სამსახურის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

გ) უზრუნველყოფს სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე წინადადებების, 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას და გამგებლისთვის წარდგენას 

დ) ხელს აწერს და ვიზას ადებს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს 

ე) ამ დებულებით განსაზღვრული სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად, შეიმუშავებს და გამგებელს წარუდგენს სამსახურის საჯარო მოხელეთა 

ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმის პროექტებს; 

ვ) ანაწილებს სამსახურში შემოსულ საკითხებს თანამშრომელთა შორის;  

ზ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის მოხელეთა მორიგი და დამატებითი 

შვებულების, მივლინების, წახალისების ან დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

თაობაზე;  

თ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სამსახურის მოხელეთა მიერ დაკისრებულ 

მოვალეობათა ჯეროვნად შესრულებას; 

ი) წარუდგენს გაწეული მუშაობის ანგარიშს საკრებულოსა და გამგებელს; 

კ) წყვეტს სამსახურისათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრივი გამოყენების 

საკითხებს და პასუხისმგებელია ამ სახსრების მიზნობრივ ხარჯვაზე; 

ლ)შეიმუშავებს და გამგებელს წარუდგენს დასაბუთებულ წინადადებებს სამსახურის წლიური 

ხარჯების საკითხებზე და აუცილებლობის შემთხვევაში წარადგენს დამატებითი ხარჯების 

პროექტებს; 

მ)უზრუნველყოფს სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე  ადმინისტრაციულ 

წარმოების წარმართვას;  

ნ) პასუხისმგებელია სამსახურის კომპეტენციის სფეროს მიკუთვნებულ საკითხებზე მოქმედი 

ნორმატიული აქტების, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გემგებლის 

სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დაცვასა და შესრულებაზე; 

ო) თანამშრომლობს სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან;  

პ) მონაწილეობს  გამგეობის  საქმიანობიდან გამომდინარე შექმნილ კომისიებში;  

ჟ) ესწრება გამგებლის თათბირებს, საკრებულოს სხდომებს;  

რ) დადგენილი წესით მართავს სამსახურისთვის გადაცემულ ქონებას;  

ს) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს გამგებლისა და გამგებლის მოადგილეების 

ცალკეულ დავალებებს;  

ტ) სამსახურის საქმიანობიდან გამომდინარე ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობითა და 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს;  

უ) სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, მის მოვალეობას 

ასრულებს განყოფილების უფროსი 

4. სამსახურის საერთო საქმიანობაზე პასუხს აგებს სამსახურის უფროსი. 

5. განყოფილების  საქმიანობის კოორდინაციას და უშუალო ზედამხედველობას ახორციელებს 

სამსახურის უფროსი. 
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მუხლი 7. განყოფილების უფროსი 
 

1. სამსახურის განყოფილებას ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი რომელსაც „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  

2. განყოფილების უფროსის არყოფნისას, უფროსის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში ან გათავისუფლებისას, უფროსის მოვალეობის შესრულება გამგებლის 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე ეკისრება განყოფილების ერთ-ერთ მთავარ 

სპეციალისტს.  

3. განყოფილების უფროსი:  

ა) უზრუნველყოფს განყოფილების საქმიანობას საქართველოს კონსტიტუციის, 

„ადგილობრივი  თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სხვა საკანონმდებლო  და კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად;  

ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს განყოფილების თანამშრომელთა 

საქმიანობის სამსახურებრივი ზედამხედველობის განხორციელებას;  

გ) განყოფილებაში შემოსულ საკითხებს განსახილველად ანაწილებს განყოფილების 

თანამშრომელთა შორის;  

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს გამგებლის, გამგებლის მოადგილეებისა და 

სამსახურის უფროსის.  

4. განყოფილების უფროსი განყოფილების საქმიანობისათვის პასუხისმგებელია სამსახურის 

უფროსისა და გამგებლის წინაშე 

 

მუხლი 8. 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 9. სამსახურის დაფინანსება 
 

1.სამსახურის დაფინანსება ხდება 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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