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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №17 

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

 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის 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 : 

 მუხლი 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის 

სამსახურის დებულება. (დებულება თან ერთვის) 

 მუხლი 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2008 წლის 29 აგვისტოს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო 

დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ №44 დადგენილება. 

 მუხლი 3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                            ალეკო მამეშვილი 

 
 

  

https://www.docufreezer.com


2 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის 

სამსახურის დებულება 

 

მუხლი 1 ზოგადი დებულებანი 

 

 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის  სამსახური (შემდგომში 

სამსახური)  მდებარეობს ქ. ოზურგეთის დავით გურამიშვილის ქ. №13-ში. 

 2. სამსახურის დანიშნულებაა, ხანძრის ლოკალიზაცია – ლიკვიდაცია, ხანძრისაგან ფიზიკურ 

პირთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, აგრეთვე კერძო და სახელმწიფო ქონე-ბის დაცვა. 

 3. სამსახურის მიზანია ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება, მათი ჩაქრობა და 

დაკისრებული საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება. 

 4. სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციით “ადგილობ-რივი 

თვითმმართველობის შესახებ” ორგანული კანონით, , საქართველოს კანონით “სახანძრო 

უსაფთხოების შესახებ”, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებებითა და განკარგულებებით, 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით. 

 5. სამსახურის დებულება განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ძირითად მიმარ-

თულებებს, მის უფლებამოვალეობას, უფლებამოსილებასა და გავლის წესს. 

 6. სამსახურს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე აქვს გერბიანი ბეჭედი წარწერით 

“ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური”. 

   

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სფერო და ამოცანები 

 

 1. სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

   ა) სახანძრო უსაფთხოების ღონისძიებათა განხორციელება; 

   ბ) ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო სა-

მუშაოების განხორციელება; 

   გ) ხანძრის ჩაქრობა და ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის დაწესება; 

   დ) სახანძრო უსაფთხოების უზრუნველყოფის მიზნით სახელმწიფო ხანძარსაწინააღ-მდეგო 

ზედამხედველობის განხორციელება სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო ზედა-მხედვერლობას 

დაქვემდებარებულ ობიექტებზე; 

   ე) ხანძარსაწინააღმდეგო პროპაგანდა და მოსახლეობისათვის სახანძრო უსაფთხოე-ბის 

წესების სწავლება; 

   ვ) სახელმწიფო საინფორმაციო უზრუნველყოფა, ხანძრებისა და მათი შედეგების სტა-

ტისტიკური აღრიცხვის სისტემის შექმნა; 

   თ) ორგანიზებას უწევს  ხანძრის ჩაქრობას, ასევე საავარიო-სამაშველო სამუშაოებს 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულების საზღვრებში; 

  ი) ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ტერიტორიაზე ხანძრების, ავარიების, 

კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო სიტუა-ციების სალიკვიდაციო 

სამუშასოებში და დაგეგმილ სახანძრო-ტაქტიკურ სწავლებებში. 

   კ) მასობრივი უწესრიგობის აღკვეთისა და თავიდან აცილების ღონისძიებებში სახან-ძრო 

დაცვა მონაწილეობს, მისი ჩარევის აუცილებლობის შემთხვევაში, მხოლოდ ხანძ-რის კერის 

ჩასაქრობად. 

 2. სამსახურის ამოცანებია: 

   ა) ორგანიზაცია გაუწიოს ხანძრის ჩაქრობას მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტო-

რიულ ერთეულების საზღვრებში; 

   ბ) მზადყოფნაში ჰყავდეს ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის პირადი შემადგენლობა, 

სახანძრო ტექნიკა, კავშირგაბმულობისა და მართვის საშუალებები, ცეცხლსაქრობი ნივთიერებები 

და სამსახურის შეიარაღებაში არსებული ცხვა ტექნიკური საშუალე-ბები; 
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   გ) უზრუნველყოს ხანძრის ჩაქრობასთან დაკავშირებული პირველი რიგის საავარიო 

სამაშველო სამუშაოების დროული და მაღალხარისხოვანი წარმართვა; 

   დ) სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობის და მათი ოჯახების წევრების სამართ-ლებრივი 

და სოციალური დაცვის ღონისძიებათა განხორციელება; 

   ე) ხელი შეუწყოს მოხალისე მეხანძრეების საქმიანობას; 

   ვ) აკრძალულია სახანძრო და სამაშველო ტექნიკის, ტექნიკური შეიარაღების არა-

დანიშნულებისამებრ გამოყენება. 

 

მუხლი 3. სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობის სამართლებრივი და სოციალური 

გარანტიები 

 

 1. სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობის სამართლებრივი და სოციალური დაცვის 

გარანტიებსა და შეღავათებს ადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 

 2. სამსახურის თანამშრომელთა სავალდებულო დაზღვევა ხორციელდება სახანძრო დაცვის 

შესანახი ხარჯაღრიცხვით გათვალისწინებული სახსრებით. 

 3. სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებისას სამსახურის პირადი შემადგენლობა 

სარგებლობს დადგენილი ფორმის ტანსაცმლით, რომელიც შემადგენ-ლობას ეძლევა უფასოდ, 

ნორმის ფარგლებში. 

      

მუხლი 4. სახანძრო დაცვის სამსახურის ფინანსური და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფა 

 

 1. სამსახურის დეაფინანსება და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა ხორციელ-დება 

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 

 2. სამსახური ფლობს მოძრავ და უძრავ ქონებას, რომელიც აუცილებელია ხანძარსა-

წინააღმდეგო ღონისძიებების განსახორციელებლად. 

 3. სამსახურის ქონების მიზნობრივი დანიშნულება არ შეიძლება შეიცვალოს სამსახუ-რთან 

შეთანხმების გარეშე. 

 4. სამსახურის შენობა-ნაგებობებით, ტერიტორიით (სამეურნეო ეზო), ავტოტრანსპორტით 

უზრუნველყოფის საკითხი განისაზღვრება “ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის Qქვედანაყოფის 

შენობა-ნაგებობების დაპროექტების ნორმების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 2003 წლის 1 მაისის №147-12 ბრძანების შესაბამისად. 

 

მუხლი 5. ხანძრის ჩაქრობა და საავარიო-სამაშველოსამუშაოების ჩატარება 

 

 1. ხანძრის ჩაქრობა წარმოადგენს ადამიანთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ქონების 

გადასარჩენად და ხანძრის ლიკვიდაციისათვის მიმართულ მოქმედებებს. 

 2. სახანძრო დაცვის სამსახურის მიერ საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება 

წარმოადგენს ადამიანის სიცოცხლის, ქონების გადასარჩენად, აგრეთვე ავარიების, კატასროფებისა 

და სხვა საგანგებო სიტუაციებისათვის დამახასიათებელი საშიში ფაქ-ტორების შედეგად შესაძლო 

მინიმუმამდე დასაყვანად მიმართულ მოქმედებებს. 

 3. განსაკუთრებით რთული ხანძრების ჩაქრობაში მონაწილე სახანძრო დაცვის სხვა-დასხვა 

სახეობების სამსახურების მოქმედებების მაკოორდინირებელი ფუნქციები ეკი-სრება შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენ-ტის ხანძარსაწინააღმდეგო 

სამსახურს. 

 4.სამსახურის გასვლა დასახლებულ პუნქტებსა და საწარმოებში ხანძრის ჩასაქრო-ბად და 

საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად ხორციელდება უპირებო წესით. 
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 5. ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების განხორციელებისას ტარდება 

აუცილებელი მოქმედებები ადამიანთა უსაფთხოების უზრუნველსაყოფად და 

ქონების გადასარჩენად, მათ შორის: 

  ა) ხანძრების საშიში ფაქტორების გავრცელების, ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა 

საგანგებო სიტუაციების საშიში გამოვლენის ადგილზე მისასვლელად; 

  ბ) ხანძრების, ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების გავრ-ცელების 

დამაბრკოლებელი და მათი ლიკვიდაციის უზრუნველსაყოფი პირობების შესაქმნელად; 

  გ) ხანძრების გაჩენის ადგილებში, ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო 

სიტუაციების ზონებში შესვლისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ტრანსპორტისა და ფეხით 

მოსიარულეთა მოძრაობის შეზღუდვის ან აკრძალვისათვის; 

  დ) ხანძრის ჩაქრობის ადგილის, ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო 

სიტუაციების ზონების დაცვისათვის; 

  ე) ხანძრების, ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ადგილებიდან 

ადამიანთა და ქონების ევაკუაციისათვის. 

 6. ხანძრის ჩაქრობას ადგილზე უშუალოდ ხელმძღვანელობს ხანძარზე მისული სახანძრო 

დაცვის სამსახურის უფროსი ოპერატიული თანამდებობის პირი- ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელი, 

რომელიც ერთმმართველობის პრინციპით ხელმძღვანე-ლობს ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილე 

სახანძრო დაცვის პირად შემადგენლობას, აგრეთვე ხანძრის ჩაქრობაში ჩაბმულ სხვა ძალებს. 

 7. ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელი ადგენს ტერიტორიის საძღვრებს, სადაც ხორციელდება 

ხანძრის ჩაქრობის მოქმედებები; მათი ჩატარების წესსა და თავისებურებებს, აგრეთვე იღებს 

გადაწყვეტილებებს ხანძარისაგან ადამიანთა და ქონების გადარჩენის შესახებ. საჭიროების 

შემთხვევაში, ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელი იღებს სხვა გადაწყვეტილებასაც, მათ შორის, 

ისეთებს, რომლებიც ზღუდავენ პირთა უფლებებსაც აღნიშნულ ტერიტორიაზე. 

 8.ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია დასახული ამოცანების შესრულებაზე, 

ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილე სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენ-ლობის  და ხანძრის ჩაქრობაში 

ჩაბმული სხვა ძალების უსაფთხოებაზე. 

 9. ხანძრის ჩაქრობის ხელმძღვანელის მითითებები აუცილებელია შესასრულებლად ყველა 

თანამდებობის პირისა და მოქალაქისათვის იმ ტერიტორიაზე სადაც ხორციელდება ხანძრის 

ჩაქრობის მოქმედებები. 

 10. ხანძრის ცაქრობის დროს არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს ხანძრის ჩაქრობის 

ხელმძღვანელის მოქმედებებში ან შეცვალოს მისი განკარგულებები. 

 11. სახანძრო დაცვის პირადი შემადგენლობა, ხანძრების, ავარიების, კატასტროფე-ბისა და 

სხვა საგანგებო სიტუაციების ლიკვიდაციის მონაწილეები, რომლებიც მოქმედებენ უკიდურესი 

აუცილებლობის ან დასაბუთებული რისკის პირობებში, თავისუფლდებიან მიყენებული ზარალის 

ანაზღაურებისაგან. 

 12. ხანძრის ჩაქრობისას სამსახურის პირადმა შემადგენლობამ უნდა მიიღოს ზომები 

ნივთიერი მტკიცებულობების შესანარჩუნებლად და ქონების დასაცავად. 

 13. კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციების დროს სამსახური თავის საქმიანობას 

წარმართავს საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმის 

შესაბამისად; გეგმა მოიცავს: ყოველდღიური საქმია-ნობის რეჟიმს, ამაღლებული მზადყოფნის 

რეჟიმს და საგანგებო სიტუაციების რეჟიმს. 

 

მუხლი 6. სახანძრო უსაფთხოების სფეროში სამუშაოთა შესრულება და მომსახურების გაწევა 

 

 1. სახანძრო უსაფთხოების სფეროში სამუშაოები და მომსახურეობები სრულდება 

მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე კერძო სამართლის იურიდიული და ფიზიკური პორების 

მიერ სახანძრო უსაფთხოების მოთხოვნათა რეალიზაციის, ხანძრის თავიდან აცილებისა და ხანძრის 

ჩაქრობის მიზნით. 
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 2. სახანძრო უსაფთხოების სფეროში სამუშაოებებს და მომსახურებას განეკუთვნება: 

   ა) ხელშეკრულების საფუძველზე საწარმოებებისა და დასხლებული პუნქტების ხანძ-რისაგან 

დაცვა; 

   ბ) სახანძრო უსასფთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისშემუშავება, სახანძრო 

უსაფთხოების საკითხებზე ტექნიკური კონსულტაციების გაწევა; 

   გ) სახანძრო უსაფთხოების უზრუნველყოფის ორგანიზაციული და ტექნიკური გადაწყ-

ვეტილებების ექსპერტიზის ჩატარება; 

   დ) ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის მოწყობილობებისა და სისტემის მონტაჟი, გამართ-ვა, 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება; 

   ე) ცეცხლდამცავი და საღუმელე სამუშაოების შესრულება; 

   ვ) სახანძრო უსაფთხოების უზრუნველსაყოფად მიმართული სხვა სამუშაოები და მო-

მსახურება, რომლის ნუსხას ადგენს სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური. 

    

 მუხლი 7. ხანძრებისა და მათი შედეგების აღრიცხვა 

 

 1. სამსახური ასწარმოებს ხანძრებისა და მათი შედეგების სტატისტუკურ აღრიცხვას 

საქართველოში მოქმედი ხანძრებისა და მათი შედეგების აღრიცხვის წესის ერთიანი 

სახელმწიფო სისტემების შესაბამისად. 

 2. ხანძრებისა და მათი შედეგების აღრიცხვის წესს ადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან და აღმასრულებელი 

ხელისუფლების სხვა დაინტერესებულ ორგანოებთან შეთანხმებით. 

 3. ხანძრებისა და მათი შედეგების აღრიცხვის დადგენილი წესის შესრულება სავალ-

დებულოა  სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისათვის, ასევე ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც ეწე-ვიან 

სამეწარმეო საქმიანობას. 

    

 მუხლი 8. სამსახურის ანგარიშგება 

 1. სამსახური როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული 

ერთეული ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. სამსახური ექვს თვეში ერთხელ უდგენს 

ანგარიშს გამგებელს გაწეული მუშაობის თაობაზე. 

 2. სამსახური წელიწადში ერთხელ მაინც აწარმოებს მასზე გადაცემული მოძრავი და უძრავი 

ქონების ინვენტარიზაციას. ჩამოსაწერი ინვენტარის ნუსხას ამტკიცებს გამგებელი. ახლადშეძენილი  

უძრავი ან მოძრავი ქონება ინვენტარიზაციის ნუსხაში შეიტანება არსებული წესით. 

        

 მუხლი 9. სამსახურის სტრუქტურა 

 1. სამსახურის სტრუქტურა მოიცავს: 

  ა) სამსახურის უფროსი. 

  ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის ინსპექტორი 

  გ) ხანძრის ქრობის მორიგე ცვლა. 

  დ) დამხმარე პერსონალი. 

 2. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი 

 3. სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსი ვალდებულია:  

   ა) გააკონტროლოს სახანძრო დაცვის სამსახურის დანაყოფებში სამსახურის ორგანიზების 

შესრულება;  

   ბ) დადგენილი წესის შესაბამისად უხელმძღვანელოს სახანძრო დაცვის სამსახურის 

დანაყოფებში ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების მართვას და 

მორიგე სამსახურის საქმიანობას;  
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   გ) განსაზღვროს ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარების 

ორგანიზების წესი;  

   დ) განაზოგადოს სახანძრო დაცვის სამსახურის ორგანიზების გამოცდილება;  

   ე) ორგანიზება გაუწიოს სახანძრო-ტაქტიკურ და სახანძრო-სამწყობრო მომზადებას;  

   ვ) დიდი ხანძრების დროს უზრუნველყოს სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის 

უფლებამოსილი თანამდებობის პირების მითითება-განკარგულებების შესრულება;  

  ზ) უზრუნველყოს და გააკონტროლოს შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის წესების 

მოთხოვნების შესრულება;  

   თ) ორგანიზება გაუწიოს სახანძრო დაცვის მარეგლამენტირებელი ნორმატიული 

დოკუმენტაციის შესწავლას;  

  ი) ორგანიზება გაუწიოს ხანძრის ჩაქრობის შტატგარეშე ოპერატიული შტაბის შექმნას და 

განსაზღვროს მათი მოქმედების წესი ხანძრის ჩაქრობისა და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების 

წარმოებისას;  

  კ) მიიღოს სახანძრო წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის სისტემების დაზიანებების 

აღმოფხვრის უზრუნველყოფის ზომები;  

   ლ) დაადგინოს დიდი ხანძრებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს მორიგეობიდან 

თავისუფალი პირადი შემადგენლობის შეკრების და სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაბმის წესი;  

    მ) შემოწმების შედეგებიდან გამომდინარე, განიხილოს საქართველოს შსს საგანგებო 

სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამდებობის პირების წინადადებები და 

მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები (კომპეტენციის ფარგლებში) დაქვემდებარებული 

დანაყოფების თანამდებობის პირების დისციპლინური პასუხისმგებლობის ან წახალისების 

თაობაზე.  

   4.  სახანძრო დაცვის სამსახურის უფროსს უფლება აქვს:  

     ა) მოითხოვოს და მიიღოს სამსახურის ორგანიზებისათვის საჭირო მონაცემები და 

ოპერატიული ინფორმაცია;  

   ბ) შეამოწმოს დაქვემდებარებულ დანაყოფებში პირადი შემადგენლობის ხანძრის ჩასაქრობად 

და საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებისათვის მზადყოფნა;  

     გ) დიდი ხანძრების, აგრეთვე ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და 

სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს განახორციელოს სახანძრო დაცვის სამსახურის ძალებისა და 

საშუალებების გადაჯგუფება;  

   დ) გასცეს განკარგულებები, რომლებიც სავალდებულოა შესასრულებლად სამსახურის 

თანამდებობის პირთა მიერ, აგრეთვე მოითხოვოს მათი შესრულება;  

   ე) დადგენილი წესით მოითხოვოს და მიიღოს სახანძრო დაცვის სამსახურის ამოცანების 

შესასრულებლად საჭირო ცნობები და ოპერატიული ინფორმაცია;  

     ვ) ორგანიზება გაუწიოს სახანძრო-ტაქტიკური სწავლების, დათვალიერების, შეჯიბრების და 

სხვა ღონისძიებების ჩატარებას;  

   ზ) გადაჭრას სახანძრო დაცვის სამსახურის თანამდებობის პირებს შორის წარმოქმნილი დავა;  

     თ) დადგენილი წესით დააკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა ან წაახალისოს 

დაქვემდებარებული დანაყოფის პირადი შემადგენლობა;  

     ი) დაამტკიცოს ან მოაწეროს ხელი სამსახურებრივ საბუთებზე;  

     კ) დადგენილი წესის შესაბამისად მოითხოვოს შესაბამისი თანამდებობის პირებისაგან 

წყალმომარაგების, კავშირგაბმულობის და სხვა სასიცოცხლო უზრუნველყოფის სისტემების 

დაზიანების აღმოფხვრა, აგრეთვე სახანძრო დაცვის სამსახურის გასვლის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის შეუზღუდავი მოძრაობის 

უზრუნველყოფა;  

   ლ) დადგენილი წესით შეცვალოს დანაყოფის გათვლაში არსებული სახანძრო და საავარიო-

სამაშველო ტექნიკა, სახანძრო დაცვის სამსახურში არსებული სათადარიგო ტექნიკის ხარჯზე. 
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 5. ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას ახორციელება სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი, რომელიც უფლებამოსილია განახორციელოს ხანძარსაწინააღმდეგო 

ზედამხედველობა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 5 სექტემბრის №1062 

ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის “საქართველოში სახელმწიფო ხანძარსაწინააღმდეგო 

ზედამხედველობის ორგანიზაციისა და განხორციელების შესახებ” შესაბამისად. 

 6. ხანძრის ქრობის მორიგე ცვლის თანამდებობის პირებია: 

 ა) მორიგე ცვლის უფროსი; 

 ბ) მეხანძრე; 

 გ) მძღოლი; 

 დ) დისპეჩერი 

  ე) მორიგე ცვლის თანამდებობის პირები უნდა პასუხობდნენ დადგენილ საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებს.  

 მორიგე ცვლის თანამდებობის პირები პასუხს აგებენ მათზე დაკისრებული მოვალეობების 

არასათანადო შესრულებაზე, მათი უფლებების არასწორ და არასრულ გამოყენებაზე, სახანძრო 

დაცვის ქონების შენახვაზე.  

  ვ) სახანძრო დაცვის რაზმის (სამსახურის) უფროსის მიერ ადგილობრივი თავისებურებების 

გათვალისწინებით შესაძლებელია შეტანილ იქნას ცვლილებები და დამატებები მორიგე ცვლის 

თანამდებობის პირთა მოვალეობებში, საშტატო განრიგში გათვალისწინებული თანამდებობათა 

გათვალისწინებით.  მორიგე ცვლის თანამდებობათა ფუნქციონალური მოვალეობები შეიძლება 

შეიცვალოს და შეივსოს დანაყოფის უფროსის მიერ, ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. 

 6. მორიგე ცვლა უფლებამოსილია განახორციელოს საქმიანობა საქართველოს შინაგან 

საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 26 ოქტომბრის №1254 ბრძანებით დამტკიცებული “სახანძრო დაცვის 

სამსახურის ორგანიზაციის წესდების“ შესაბამისად. 

 7. დამხმარე პერსონალი საქმიანობას წარმართავს სამსახურის შინაგანაწესის შესაბამისა. 

      

მუხლი 10. სამსახურში გავლის წესი – სამსახურში მიღება 

 1. სამსახურში სამუშაოდ მიიღება საქართველოს მოქალაქე არანაკლებ 18 და არასუმეტეს 35 

წლისა, რომელმაც იცის სახელმწიფო ენა, მიღებული აქვს საშუალო განათლება, გამოირჩევა 

პიროვნული თვისებებით. ფიზიკურად არის ჯანმრთელი და შესწევს უნარი შეასრულოს მასზე 

დაკისრებული მოვალეობები. 

 2. საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე სავალდებულო სამხედრო სამსახუ-რში 

გაწვევის გადავადების მქონე პირთა სამსახურში მიღების საკითხი განიხილება მათ მიერ სამხედრო 

სამსახურში გაწვევის ვადის ამოწურვის შემდეგ. 

 3. სამსახურში უმცროს საჯარო თანამდებობაზე (მეხანძრე, მძღოლი, დისპეჩერი)  მიიღებიან 

საშუალო განათლების მქონე მოქალაქეები, ხოლო, ზედამხედველობის უფროსის თანამდებობაზე 

მიიღებიან უმაღლესი ტექნიკური განათლების პირები ხოლო ცვლის უფროსის თანამდებობაზე 

მიიღებიან უმაღლესი ან საშუალო სპეციალური განათლების მქონე მოქალაქეები, რომელთაც 

გავლილი აქვთ სპეციალური მომზადების კურსები შს სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების 

მართვის დეპარტამენტის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურში და აქვთ სამსახურში მეთაურის 

თანამდებობაზე მუშაობის სამი წლის მუშაობის სტაჟი. 

 4. სამეურნეო ნაწილის გამგის თანამდებობაზე მიიღებიან მოქალაქეები უმაღლესი ან 

არანაკლებ საშუალო პროფესიული განათლება. 

 5. სამსახურში უფროს საჯარო თანამდებობაზე (სამსახურის უფროსი ) მიიღება უმაღლესი 

განათლებისა და მეთაურთა თანამდებობაზე მუშაობის 5 წლის სტაჟი მქონე მოქალაქე, რომელსაც 

მიღებული აქვს პროფესიული განათლება.  

 6. სამსახურის უფროს  და უმცროს საჯარო თანამდებობაზე მოქალაქეთა მიღება ხდება 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით. 
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მუხლი 11. შეზღუდვები სამსახურში მიღებისა და სამსახურის გასვლასთან დაკავშირებით  

 1. სამსახურში არ მიიღება: 

   ა) ნასამართლევი პირი; 

   ბ) ალკოჰოლიზმით, ნარკომანიით, ტოკსიკური და სხვა სნეულებით დაავადებული პირი; 

   გ) პირი, რომელიც სასამართლოს წესით ცნობილია ქმედითუუნაროდ; 

   დ) პირი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს წინამდებარე დებულების მოთხოვნებს.    

    

მუხლი 12. სამსახურის უმცროს საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი გადაადგილებები 

 1. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობრივი გადაადგილება ხდება: 

  ა) ზემდგომ თანამდებობაზე – სამსახურებრივი დაწინაურებით და დასაწინაურებელ 

მოხეელეებთან შეთანხმების საფუძველზე; 

  ბ) თანაბარ თანამდებობაზე – მოხელის თანხმობით სხვა ვაკანტურ თანამდებობათა 

აუცილებელი დაკომპლექტების ან მეთაურთა შემადგენლობის პირადი თვისებების, ცოდნის, 

მომზადების და გამოცდილების მიზანმიმართული გამოყენებისათვის; 

  გ) დაბალ თანამდებობაზე – შტატების შემცირების, სამსახურის ინტერესებიდან 

გამომდინარე პირადი თხოვნით დადებული სასჯელის საფუძველზე; 

  დ) ვაკანტურ თანამდებობაზე – მოხელე შეიძლება დაინიშნოს მოვალეობის შემსრულებლად 

სამი თვის ვადით, ხოლო არავაკანტურ თანამდებობაზე (ავადმყო-ფობის, მივლინების და ა.შ.) ექვსი 

თვით. 

 

     მუხლი 13. სამსახურში სამსახურებრივი დისციპლინის დაცვა  

 სამსახურში სამსახურეობრივი დისციპლინა ნიშნავს, მოხელის მიერ საქართველოს 

კანონმდებლობით, სამსახურის ხელშეკრულების პირობების, აგრეთვე უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირების ბრძანებებისა და განკარგულებების შესრულებას, უშუალო უფროსის 

მითითებების შესრულებას, ასევე მასზედ დაკისრებული მოვალეობებისა და უფლებამოსილებათა 

დაცვას. 

 

მუხლი 14. სამსახურში მოხელეთა წახალისების, დისციპლინალური გადაცდომებისა და 

შესაბამისად სასჯელების გამოყენებისწესები 

 სამსახურში მოხელეთა წახალისების, დისციპლინალური გადაცდომებისა და შესაბამისად 

სასჯელების გამოყენების წესები განისაზღვრება “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 

კანონით. 

 

მუხლი 15. სამსახურის მოხელეთა ასაკობრივი შეზღუდვა 

 1. სამსახურის მოხელეები, რომლებიც მიეკუთვნებიან უმცროს საჯარო თანამდებო-ბებს 

(მორიგე ცვლის უფროსი, მეხანძრე, მძღოლი) შეუძლიათ იმსახურონ 55 წლის ასაკის ჩათვლით. 

 2. სამსახურის მოხელეები: სამსახურის უფროსი, მთავარი სპეციალისტი და დამხმარე 

პერსონალი მსახურობენ 60 წლის ასაკის ჩათვლით. 

 

მუხლი16. სამსახურის ანგარიშგება 

 სამსახური წლის ბოლოს ადგენს ანგარიშს შესრულებილი სამუშაოს შესახებ და წარუდგენს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საკრებულოს თავმჯდომარისთვის წარსადგენად, 

საკრებულოს სხდომაზე განხილვის მიზნით. 

 

მუხლი 17. სამსახურის შექმნა, ლიკვიდაცია, დებულების დამტკიცება და ცვლილების შეტანა. 

  სამსახურის შექმნა, ლიკვიდაცია, დებულების დამტკიცება და მასში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  
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