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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №19 

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

 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

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 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა 

და მობილიზაციის სამსახურის   დებულება (დებულება თან ერთვის). 

 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 9 ივლისის №32 დადგენილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურის   დებულება 
 

 ეს დებულება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის, „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურის შესახებ“ და „მობილიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონებისა და ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების შესაბამისად განსაზღვრავს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულის _ სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის  შექმნისა და ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს, 

ანგარიშვალდებულებას, უზრუნველყოფას, უფლება-მოვალეობებსა და მუშაობის ორგანიზაციას. 
 
 

თავი I. ზოგადი დებულება 
 

 მუხლი 1. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 
 

 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური წარმოადგენს სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის, „სამხედრო ვალდებულებისა 

და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ და 

„მობილიზაციის შესახებ’’ საქართველოს კანონების შესაბამისად უზრუნველყოფს საქართველოს 

მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას, სამხედრო 

ძალების რეზერვთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას. 

 2. სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო 

სამსახურის შესახებ“, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“,„მობილიზაციის  

შესახებ“საქართველოს კანონების, მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულებისა და ამ დებულებით 

– დადგენილი უფლებამოსილების საფუძველზე და ფარგლებში. 

 3. სამსახური ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე. 

 4. სამსახური ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. 

 5. სამსახურს აქვს შტამპი, ბეჭედი დადგენილი ფორმის სახელმწიფო გერბის 

გამოსახულებით, ბლანკი სამსახურის სახელწოდების აღნიშვნით და სხვა საჭირო რეკვიზიტები. 

 6. სამსახურის იურიდიული მისამართია: ქ. ოზურგეთი. რუსთაველის.ქ №22 
 

თავი II. სამსახურის ძირითადი ამოცანები დაუფლება-მოვალეობანი 
 

 მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 
 

 1 უზრუნველყოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა 

პირველად სამხედრო აღიცხვაზე აყვანა, სამხედრო სამსახურისათის მომზადება, სავალდებულო 

და სარეხერვო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება;  

 2. უზრუნველყოს ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა; 

 3. გააკონტროლოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ „სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ 

და „მობილიზაციის შესახებ’’ საქართველოს კანონებით დადგენილ მოთხოვნათა შესრულება; 

 4. სამობილიზაციო რესურსის (რეზერვის ოფიცერების, რიგითების, კაპრალების, 

სერჟანტების, მიჩმანებისა და ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზება; 

 5. აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევა, მოზიდვა და 

გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნა; 
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 6. რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზება; 

 7. განახორციელოს საქართველოს  კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული 

სხვა უფლება-მოვალეობანი. 
 

 მუხლი 3.A სამსახურის ძირითადი ფუნქციები. 
 

 1. სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

 ა)  წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა; 

 ბ) 17 წლის წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

 გ) 18-დან 27 წლამდე ასაკის სამხედროვალდებულ მოქალაქეთა აღრიცხვა. 

 დ) ზღვრულ ასაკს (27 წელი) მიღწეულ წვევამდელთა გადარიცხვა რეზერვში. 

 ე) წვევამდელთა სავალდებულო და რეზერვისტთა სარეზერვო სამხედრო სამსახურში 

გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება;  

 ვ) კანონის შესაბამისად აქტიური, ეროვნული გვარდიის და ინდივიდუალური რეზერვის 

შემადგენლობის განსაზღვრა. 

 ზ) აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვში გასაწვევად 

მომზადებული მოქალაქეების საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნა.  

 თ) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიების მუშაობის ორგანიზება, 

გაწვევა და შმეკრებ-გამანაწილებელ პუნქტებში წარდგენა;  

 ი) ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში  სამხედრო პატრიოტული 

სწავლებისა და აღზრდის ხელშეწყობა. 

 კ) სასწავლო დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „მოქალაქეთა 

სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 

1998 წლის 23 ნოემბრის №657 ბრძანებულების მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი; 

   ლ) მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვასთან, სამხედრო სამსახურში გაწვევასთან და 

მობილიზაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის კანონით დადგენილი ვადითა და წესით 

შენახვა. 

 მ) ხალხისა და სატრანსპორტო რესურსების მობილიზაცია; სამობილიზაციო მოთხოვნათა  

დაკმაყოფილება ადგილობრივი რესურსის ხარჯზე, საჯარისო-სამობილიზაციო გაშლისათვის 

შესაბამისი ბაზის მომზადება; 

 ნ) თეორიული მეცადინეობის მოწყობა გაძლიერების აპარატთან და თანამშრომლებთან, 

რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედრო განყოფილებაზე მობილიზაციის დროს; 

ო) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერეანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების აღრიცხვა 

და მათთან მუშაობის ორგანიზება; 

 პ) მოქალაქეთა საჩივრებისა და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი ზომების მიღება, 

მათში დასმული საკითხების დროულად და კანონის ფარგლებში გადაწყვეტა; 
 

მუხლი 4. სამსახურის ძირითადი უფლებები და მოვალეობები: 
 

  1. „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონისა 

და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე აწარმოოს 

მოქალაქეთა სამხედრო სავალდებულო და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა; 

  2. სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხებზე წესების 

დარღვევის ფაქტებზე, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, კანონმდებლობით 

დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში მასალები გადასცეს სამართალდაცვის ორგანოებს; 

 3. სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე გამართოს თათბირები და 

განახორციელოს სხვა ორგანიზაციული ღონისძიებები; 
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 4. სამსახური მოქალაქის პირველად სამხედრო აღრიცხვასა და სააღრიცხვო მონაცემებში 

შესული ცვლილებების შესახებ სრულ მონაცემებს აცნობებს საქართველოს შეიარაღებული 

ძალების გაერთიანებულ შტაბს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. 

  5. განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით 

განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებანი. 
 

თავი III. სამსახურის საქმიანობის ორგანიზება და მართვა 
 

 მუხლი 5. სამსახურის სტრუქტურა 

 

 1.  სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც კანონით დადგენილი წესით 

თანამდებობაზე  ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

 2. სამსახური შედგება გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილებისაგან, რომელსაც  

ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი. 

 3.სამსახურის თანამშრომელთა საქმიანობა განისაზღვრება ფუნქციონალური 

მოვალეობებით, რომელსაც ანაწილებს სამსახურის უფროსი 

  4. სამსახურის სტრუქტურას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ამტკიცებს 

საკრებულო. 
 

     მუხლი 6. სამსახურის უფროსი: 

 

 1. წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის წინაშე არსებული 

ამოცანების შესრულებისათვის; 

 2. კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების შესაბამისად, ახალგაზრდობის პირველადი სამხედრო აღრიცხვის, სამხედრო 

სამსახურისათვის მომზადების, სამხედრო სამსახურში გაწვევის,  აქტიურ, ინდივიდუალურ და 

ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევის, მოზიდვის, გაწვევისა და სხვა სამუშაოს 

შესრულების შესახებ მოხსენებით ბარათს, მუნიციპალიტეტის გამწვევი კომისიის მიერ სათანადო 

ბრძანების გამოსატანად; 

 3. ორგანიზებას უწევს და ხელმძღვანელობს: 

 ა)  17 წლის წვევამდელთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას; 

     ბ) სამობილიზაციო რესურსის სრულყოფილ და ხარისხიან აღრიცხვას; 

 გ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გაწვევას; 

 დ) დადგენილი ფორმის ანგარიშების და მოხსენებების ხარისხიან და დროულ წარდგენას 

შესაბამის ორგანოებში; 

 ე) სამხედრო სამსახურის სამობილიზაციო მზადყოფნას; 

 ვ) სამობილიზაციო გაშლის ბაზის სრულყოფას; 

 ზ) სახელმწიფო (კერძო) სექტორის საწარმოების, დაწესებულებების მუშაკთა დაჯავშნის 

საკითხთა გადაწყვეტის შემოწმებას; 

 5. მუნიციპალიტეტის გამგებელს დადგენილი წესით წარუდგენს წინადადებებს 

სამსახურის საშტატო ნუსხისა და ხარჯთა ნუსხაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის 

თაობაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში; 

 6. სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში გასცემს ტექნიკურ რეკომენდაციებს, მითითებებს 

სახელმწიფო  და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების გადაწყვეტილებათა 

შესასრულებლად; 

 7. უფლებამოსილია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეუფერხებლად გამოითხოვოს და 

მიიღოს საჭირო ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული საწარმოებიდან, 
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დაწესებულებებიდან და ორგანიზაციებიდან მათი საკუთრების და ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის მიუხედავად. 
 

 მუხლი 7. გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილების უფროსი:  

 

 ა) ხელმძღვანელობს წვევამდელთა სავალდებულო და რეზერვისტთა სარეზერვო 

სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულებას; 

 ბ) ორგანიზებას უწევს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევასა და 

მათ გადაყვანას საქართველოს წვევამდელთა გამწვევ-გამანაწილებელ პუნქტში.  

 გ) ხელმძღვანელობს აქტიურ, ეროვნული გვარდიის და ინდივიდუალურ რეზერვში 

მოქალაქეთა გაწვევას  და მათ გადაყვანას შესაბამის სამხედრო ქვედანაყოფებში.  

 დ) განხილვას მოქალაქეთა სავალდებულო და სარეზერვო სამხედრო სამსახურში 

გაწვევასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ განცხადებებს, წინადადებებსა და საჩივრებს და 

გადაწყვეტილების მისაღებად დასკვნებს წარუდგენს სამსახურის უფროსს. 

 ე) უზრუნველყოფს სამობილიზაციო რესურსის სრულყოფილ და ხარისხიან აღრიცხვას;  

 ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს სამსახურის უფროსისა და გამგებლის 

ცალკეულ დავალებებს; 

 ზ) მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით ასრულებს  სამსახურის უფროსის 

მოვალეობას მისი  არ ყოფნის შემთხვევაში. 

 თ) განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და 

სამსახურის უფროსის წინაშე.  
 

თავი IV. 

დასკვნითი დებულებები 
 

 მუხლი 8. დებულების მიღების, მასში და დამატებების ცვლილებების შეტანის წესი. 

 

 დებულება მიიღება და მასში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  
 

https://www.docufreezer.com

