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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №16 

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

 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული  სამსახურის 

დებულების   დამტკიცების შესახებ 

 

 ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის 1–ლი პუნქტის ,,თ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

დაადგინა : 

 

 მუხლი 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული     

სამსახურის    დებულება  თანახმად დანართისა. 

  მუხლი 2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 21 იანვრის „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული  სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ“  №4 

დადგენილება 

 

     მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

 

 

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე       ალეკო მამეშვილი 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  

იურიდიული სამსახურის  დებულება 

 

თავი I 

ზოგადი დებულება 

 

 

მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური (შემდგომში - 

სამსახური) არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც 

სამართლებრივად უზრუნველყოფს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობას და 

სამსახურის კომპეტენციაში შემავალი სხვა საკითხების გადაწყვეტას. 

 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 

 

 1. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, 

“ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით,  საკრებულოს 

დებულებით, გამგეობის დებულებით ამ დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით. 

 2. სამსახური თავის საქმიანობით ანგარიშვალდებულია გამგებლის და საკრებულოს წინაშე. 

 3. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს 

გამგებელი. 

 

 

მუხლი 3.  სამსახურის ძირითადი ფუნქციები. 

 

 1. სამსახური თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს შემდეგ ფუნქციებს: 

 ა) ორგანიზებას უწევს გამგეობის  და მისი თანამდებობის პირების საქმიანობის 

სამართლებრივ უზრუნველყოფას; 

 ბ)    ახორციელებს გამგებლის ადმინისტრაციულ_სამართლებრივი აქტების პროექტების 

მომზადებას, სამართლებრივ ექსპერტიზასა და მათ ვიზირებას; 

 გ) აწარმოებს სამსახურში მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და სხვა 

დოკუმენტების (ასევე დოკუმენტების პროექტების) ანალიზს და განაზოგადებს წინადადებებს მათი 

სრულყოფის თაობაზე;     

 დ) სასამართლოსა და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში (კომპეტენციის ფარგლებში) 

წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას  

 ე) იხილავს სამსახურში შემოსულ განცხადებებს, ადმინისტრაციულ საჩივრებსა და 

მიმართვებს;  

 ვ)  საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის №73 ბრძანებულების შეაბამისად 

უზრუნველყოფს კანონიერი მოსარგებლეებზე ბინის პრივატიზაციისათვის საბუთების 

მომზადებასა და სამართლებრივი აქტის საფუძველზე საკუთრების მოწმობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტების მომზადებას.              

 ზ) ახორციელებს  მასზე გამგებლის, გამგებლის მოადგილეების,  მიერ  დაკისრებულ 

დებულებით გათვალისწინებულ ფუნქციებს. 
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თავი II 

სამსახურის სტრუქტურა 

 

მუხლი 3. სამსახურის შემადგენლობა 

 

 1. სამსახურის უფროსი; 

 2. მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან  ურთიერთობის საკითხებში 

 3. მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებისა და 

ექსპერტიზის  საკითხებში    

 

 

თავი III. 

სამსახურის მართვა, სამსახურის თანამშრომლები და მათი უფლება-მოვალეობები 

 

მუხლი 4. სამსახურის უფროსი. 

 

 1. სამსახურის უფროსს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 

წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

 2.  სამსახურის უფროსი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 

 ა)  უშუალოდ წარმართავს და ხელმძღვანელობს სამსახურის საქმიანობას; 

 ბ) პასუხს აგებს სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე; 

 გ) ხელს აწერს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სამსახურეობრივ დოკუმენტაციას; 

 დ)  უნაწილებს კორესპონდენციას თანამშრომლებს. აწესებს   კონტროლს მის შესრულებაზე. 

(განსაზღვრავს სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს და ფუნქციურ 

დატვირთვას) ანაწილებს დავალებებს თანამშრომელთა შორის, ისმენს ანგარიშებს მათ მიერ 

გაწეული მუშაობის შესრულების შესახებ. კონტროლს უწევს სამსახურში მომუშავე მოხელეთა მიერ 

გამგეობის  შინაგანაწესის დაცვას; 

 ე) ორგანიზებას უწევს და ახორციელებს კონტროლს გამგებლის, გამგებლის მოადგილეების  

მიერ სამსახურისათვის მიცემული დავალებების შესრულებას; 

 ვ) ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად გამგებელს წარუდგენს 

წინადადებებს სამსახურის თანამშრომელთა წახალისების, მათზე დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური 

დატვირთვისათვის მატერიალური წახალისების თაობაზე; 

 ზ) აწესრიგებს მოსამსახურეთა მიერ შვებულების გამოყენების, მოსამსახურეთა 

სამსახურეობრივი მივლინებების საკითხებს; 

 თ) ახორციელებს კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით გათვალისწინებულ სხვა 

ფუნქციებსა და უფლებამოსილებებს; 

  3. მთავარი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან  ურთიერთობის საკითხებში მისი   

კომპეტენციის ფარგლებში: 

 ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ გაცემული მინდობილობის საფუძველზე  

იცავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ინტერესებს;   

 ბ)  ამზადებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  მიერ სასამართლოში წარსადგენ 

საპროცესო დოკუმენტაციას (სარჩელს, განცხადებას, შუამდგომლობას, შესაგებელს, საჩივარს და ა.შ) 

და უზრუნველყოფს მათ წარდგენას სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით და 

ვადებში;  

 გ)სასამართლოში არსებულ საქმისწარმოებასთან დაკავშირებით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ინტერესების სრულყოფილი დაცვისთვის აწარმოებს ურთიერთობას 

გამგეობის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან, ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, 
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დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან, სათანადო მტკიცებულებათა მისაღებად და სასამართლოში 

წარსადგენად; 

 დ)  იხილავს სასამართლო წარმოებაში არსებულ საქმესთან დაკავშირებით ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსული სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების, ფიზიკური თუ 

იურიდიული პირების განცხადებებს, მიმართვებსა და წერილებს; 

 ე) ახორციელებს კანონმდებლობით და  გამგეობის დებულებით გათვალისწინებულ სხვა 

ფუნქციებსა და უფლებამოსილებებს. 

 4. მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების მომზადებისა და ექსპერტიზის  

საკითხებში:   

 ა)  იხილავს სამსახურში შემოსულ განცხადებებს,  მიმართვებს     (წერილებს);  

 ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  გამგებლის დავალების საფუძველზე იხილავს (მართავს 

ზეპირ მოსმენას) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსულ ადმინისტრაციულ 

საჩივარს;  

 გ) ახორციელებს გამგეობის სამსახურის მიერ მომზადებული გამგებლის 

ადმინისტრაციულ_სამართლებრივი აქტების პროექტების სამართლებრივ დახვეწას და მათ 

ვიზირებას;   

 დ) საჭიროების შემთხვევაში, იღებს მონაწილეობას გამგეობის სამსახურებში მიმდინარე 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში; 

  ე)ამზადებს გამგეობის სამსახურების საქმიანობასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ აქტებს;  

  ვ)ახორციელებს კანონმდებლობით და გამგეობის დებულებით გათვალისწინებულ სხვა 

ფუნქციებსა და უფლებამოსილებებს. 

 5. ასრულებენ უფროსის მიცემული დავლებების შესრულებას 

 

მუხლი 5.  სამსახურის თანამშრომლები 

 

 სამსახურის თანამშრომლები არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 

მოსამსახურეები. 

 

მუხლი 6.  სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობაზე დანიშვნის წესი 

 

 სამსახურის თანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

 

მუხლი 7.  სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოსა და თანამდებობათა 

დასახელებების დამტკიცება 

 

 სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებს, თანამდებობათა 

დასახელებას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ამტკიცებს საკრებულო.  

 

მუხლი 8.  სამსახურის თანამშრომელთა უფლებები 

 

 1. სამსახურის თანამშრომლებს უფლება აქვთ: 

 ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი სტრუქტურული 

ერთეულის საქმიანობის სრულყოფის თაობაზე. 

 ბ) მიიღონ მათი მუშაობისთვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

 გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისთვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და 

სხვა მასალებით; 

 დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 
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 ე) დადგენილი წესით ისარგებლონ ორგანიზაციული, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნიკით, სხვა შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით. 

 ვ) ისარგებლონ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებებითა და გარანტიებით. 

 

მუხლი 9.  სამსახურის თანამშრომელთა მოვალეობები 

 

 1. სამსახურის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან: 

 ა) ზუსტად შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებით განსაზღვრული ფუნქციონალური მოვალეობანი. 

 ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელების 

დავალებები; 

 გ)  შესაბამისა საფუძვლის არსებობისას დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

 დ)  იმუშაონ თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად; 

 ე)  განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

 ვ)  გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკას, 

ინვენტარსა და სხვა სახაზინო ქონებას. 

                                                            

                              

   მუხლი 10. სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

 

  სამსახურის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია ხორციელდება კანონმდებლობით   დადგენილი 

წესით. 

თავი IV. 

დასკვნითი დებულებები 

 

მუხლი 11 დებულების მიღება და მასში ცვლილებების შეტანა 

 

 1. სამსახურის დებულების მიიღება, მასში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხდება 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის  შესაბამისად. 

  2. ყველა ის საკითხი რომელსაც არ ითვალისწინებს წინამდებარე დებულება, რეგულირდება 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა და შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტებით; 
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