
1 
 

 

 
 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №21 

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

 

 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 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 განათლების, კულტურის, 

ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება (დებულება თან 

ერთვის) 

 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 7 მაისის „ კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ №50 დადგენილება. 

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 

 

 

 

 საკრებულოს თავმჯდომარე :                                                        ალეკო მამეშვილი 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის  

დებულება 
 
 

მუხლი 1.ზოგადი დებულება 

1. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა 

სამსახური (შემდგომში სამსახური) მდებარეობს ქ. ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ. №1-ში. 

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით 

„კულტურის შესახებ“, „სპორტის შესახებ“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებითა 

და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სამსახურის დებულებით. 

3. სამსახური ანგარიშვალდებულია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე. 

 

მუხლი 2. სამსახურის მიზნები და ამოცანები 

1. დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში სამსახურის მიზნები და 

ამოცანებია. 

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მატერიალური და არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, კულტურული და 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ნიმუშების, ფოლკლორის, ისტორიული, არქეოლოგიური, 

ეთნოგრაფიული, მემორიალური, რელიგიური, ესთეტიკური, მხატვრული, მეცნიერული თუ სხვა 

კულტურულ ღირებულებათა აღრიცხვა, დაცვა, შენარჩუნება პოპულარიზაცია შესაბამის 

არასათანადო და თვითნებური ქმედებების აღკვეთა შესაბამის სამსახურებთან ერთად. 

3. თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი პროფესიული 

ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების, ჭიდაობის, ჭადრაკის, ფეხბურთის, 

მძლეოსნობის, ჩოგბურთის, საბრძოლო ხელოვნებისა და სხვა მიმართულებების 

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა ასევე თანამედროვე ხელოვნებისა და სპორტის 

სხვა სახეობების განვითარების ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი გარემოს განმტკიცება. 

4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო, სკოლის გარეშე და სკოლამდელი 

დაწესებულებების, სახელოვნებო და სპორტული განათლების დაწესებულებათა მუშაობის 

კოორდინაცია. 

5. განათლების სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების განხორციელების მხარდაჭერა. 

6. მუნიციპალიტეტში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტული განვითარებისათვის, ერთიანი 

სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. 

7. ზოგადად სპორტისა და კონკრეტული სახეობების ტრადიციების შენარჩუნების, დაცვის, 

არსებული პრობლემების დაძლევისა და სპორტის ძირითადი მიმართულებების განვითარების 

პროექტების შემუშავება, მათი განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინაცია. 

8. მასობრივი გამაჯანსაღებელ და სპორტულ ღონისძიებათა ერთიანი კალენდარული გეგმის 

შემუშავება. 

9. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი, ინვალიდ და 

მზრინველობას მოკლებული ბავშვებისა და ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩაბმის 

ხელშემწყობი პროექტების განხორციელება. 

10. სათანადო პროექტებისა და საქმიანობების განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს 

მოზარდებისა და ახალგაზრდების თავისუფალი დროის ორგანიზებისა და ცხოვრების ჯანსაღი 

წესის დანერგვას. 

11. ნიჭიერი მოზარდებისა და ახალგაზრდების შესაძლებლობების რეალიზებისათვის 

ხელსაყრელი პირობების შექმნა. 

12. ადგილობრივი, რესპუბლიკური თუ საერთაშორისო კულტურული, სპორტული, 

ღონისძიებების. სხვადასხვა ფესტივალის, გაცვლითი პროგრამების, გამოფენების, ბიენალეების, 
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კონკურსების, სპორტული ტურნირებისა თუ შეჯიბრებების, სხვა და სხვა ბანაკებისა თუ სხვა 

ღონისძიებებში მონაწილე ჯგუფთა თუ ინდივიდვალურ შემსრულებელთა ხელშემწყობი 

ღონისძიებების განხორციელება. 

13. სამსახურის სამოღვაწეო არეალში არსებული ყველა საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, 

დამუშავება, დაკაბადონება და საინფორმაციო ბანკის შექმნა. კულტურის, კულტურული 

მემკვიდრეობისა და სპორტის შესახებ. 

14. კულტურის, განათლების, სპორტის, კულტურული მემკვიდრეობისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სფეროში საინფორმაციო და საქველმოქმედო საქმიანობების განხორციელების ხელშეწყობა. 

15. სამსახური თავისი ამოცანების შესრულების მიზნით თანამშრომლობს როგორც 

სამთავრობო ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სხვა იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან. 

16. მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეთანხმებით სამსახური თანამშრომლობს 

საზღვარგარეთის ანალოგიური ტიპის ორგანიზაციებთან, საქმიანობისა და გამოცდილების 

ურთიერთგაზიარების მიზნით. 

17. სამსახურის უფროსი თავის კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს მითითებებს და 

აკონტროლებს მათ შესრულებას. 

 

მუხლი 3. სამსახურის კომპეტენცია. 

1 სამსახურის საქმიანობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი 

ძირითადი მიმართულებებით. 

ა). განათლების სფეროში. 

 ბ). კულტურის სფეროში. 

ბ.ა) . კულტურის სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო პოლიტიკის 

გატარება. 

ბ.ბ). ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სახელმწიფო კულტურული პროგრამების შესასრულებლად 

გამოყოფილი იმ თანხების რაოდენობის დადგენაში მონაწილეობის მიღება, რომელიც ნაწილდება 

კულტურული პროგრამების მიხედვით, სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების 

პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით. 

ბ.გ). კულტურული მემკვიდრეობის მქონე ძეგლებსა და ნაგებობებზე სხვა ისტორიული 

მემკვიდრეობის ფასეულობებზე კანონ საწინააღმდეგო ქმედებების აღმოფხვრა. კულტურულ 

მემკიდრეობის დაცვა შენარჩუნება პოპულარიზაცია. 

გ). სამუზეუმო საქმიანობის სფეროში 

გ.ა). სახელმწიფო სამუზეუმო პოლიტიკის გატარება; 

გ.ბ). მუზეუმის პროგრამული დაფინანსების მიმართულებათა განსაზღვრაში მონაწილეობის 

მიღება 

გ.გ). მუზეუმის ფონდის აღრიცხვაში მონაწილეობის მიღება. 

გ.დ). სამუზეუმო საქმის სპეციალისტების მომზადება და კვალიფიკაციის  ამაღლებისადმი 

ხელის შეწყობა:  

დ) საბიბლიოთეკო საქმიანობის სფერო.  

დ.ა). ბიბლიოთეკის პროგრამული დაფინანსების მიმართულებათა  განსაზღვრაში 

მონაწილეობის მიღება.  

დ.ბ). ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის აღწერაში მონაწილეობის მიღება.  

დ.გ) საბიბლიოთეკო საქმის განვითარების ხელშეწყობა. 

ე). სპორტის სფეროში. 

ე.ა). მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეთანხმებით, რაიონის სპორტის განვითარების 

ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა და პრიორიტეტულ სახეობათა შერჩევა შესაბამის 

სამსახურებთან ერთად. 

ე.ბ). სპორტის განვითარების მიზნით სამსახურის სფეროში შემავალი დაწესებულებებისათვის 

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფაში ხელის შეწყობა. 
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ე.გ). სპორტის სფეროს სამეცნიერო პოპულარული მეთოდური სასწავლო ლიტერატურით 

უზრუნველყოფა. 

ე.დ). კოორდინაციას უწევს სხვა სპორტულ საზოგადოებებთან ერთად რაიონის მაშტაბით. 

მასობრივ გამაჯანსაღებელი, სპორტული ღონისძიებების, სპორტული მოძრაობების, სპორტული 

შეჯიბრებების და სასწავლო_საწვრთნელი შეჯიბრებების მოწყობას. ხელმძღვანელობს 

პერსპექტიული სპორცმენების გამოვლენის მიზნით სპორტის სახეების მიხედვით რაიონული და 

საქალაქო პირველობების ჩატარებას ბავშვთა ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ნაკრები გუნდების 

მივლინებას რესპუბლიკურ პირველობაზე: 

ე.ე). ხელს უწყობს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სპეციალისტთა კვალიფიკაციის 

ამაღლებას, გადამზადებას, მათ ატესტაციას, პროფესიული დონის განსაზღვრას და სხვა. 

ე.ვ). კონტროლს უწევს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის განვითარებისათვის საჭირო 

ნაგებობების ტექნიკური ნორმებისა და ნორმატივების დაცვას, ნაგებობების მიზნობრივი 

გამოყენების ეფექტურობას. 

 

მუხლი 4.  სამსახურის უფლებამოვალეობა 

1 სამსახური დასახული მიზნისა და ამოცანების შესრულებისათვის უფლებამოსილია 

განახორციელოს, გამოიყენოს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებები რაიონის კულტურული, 

შემოქმედებითი თუ სხვა მემკვიდრეობის პოპულარიზაციისათვის. 

2. მის სტრუქტურაში შემავალი ორგანიზაცია-დაწესებულებებისაგან მოითხოვოს იმ 

პროგრამების წარმოდგენა, რომლებმაც უნდა განსაზღვროს მიმდინარე და სამომავლო გეგმები, 

დაამტკიცოს აღნიშნული პროგრამები და გააკონტროლოს მათი შესრულების მიმდინარეობა. 

3. მოითხოვოს ინფორმაცია ორგანიზაცია-დაწესებულებების საკუთრებაში არსებული ქონების, 

ფულადი სახსრების მიზნობრივად გამოყენების შესახებ. 

4. შეიმუშაოს და დასახოს საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ღონისძიებები, 

განახორციელოს მათი შესრულების კონტროლი. 

 5. მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივი მაშტაბის ფესტივალების, კონკურსებისა და 

შეჯიბრებების დაარსებაში, კოორდინაცია გაუწიოს მათ ორგანიზებას. 

6. მონაწილეობა მიიღოს მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციაში. 

7. კულტურის, სპორტის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა თუ სკოლის გარეშე 

შემოქმედებითი დაწესებულებების შექმნა, ლიკვიდაცია, რეორგანიზაციის შესახებ წინადადებების 

მომზადება. 

 

მუხლი 5. სამსახურის საკოორდინაციო არეალი 

1. სამსახური სახელმწიფო პოლიტიკას ატარებს შემდეგ ორგანიზაცია-დაწესებულებებში: 

 სარაიონო კულტურის სახლი, სოფლის კულტურის სახლები და კლუბები, ბიბლიოთეკები, 

მუზეუმები, გალერეა, პარკები და სკვერები, მოედნები, თეატრი, სახელმწიფო ქორეოგრაფიული 

ანსამბლი, მუსიკალური, სამხატვრო, სპორტის სკოლები, საბავშვო ბაღები, მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლი, სპორტული კლუბები (ფეხბურთის, ჭადრაკის, კრივის, კალათბურთის, 

ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობები, სპორტ დარბაზებითა და სხვადასხვა სახეობის მოედნებით).     

 

მუხლი 6. სამსახურის სტრუქტურა 

1. სამსახურის უფროსი 

2.მთ.სპეციალისტი კულტურუს და ძეგლთა დაცვის საკითხებში 

3. მთ.სპეციალისტი განათლების დარგში 

4 .სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეტა განყოფილება 

ა). განყოფილების უფროსი 

ბ) . მთ.სპეციალისტი სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში 
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მუხლი 7. სამსახურის მართვა და კადრები 

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

ათავისუფლებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი ხელმძღვანელობს სამსახურს და პასუხიმგებელია სამსახურზე 

დაკისრებული ამოცანებისა და ვალდებულებების შესრულებაზე. 

3. სახელმწიფო ორგანოებში იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის მინდობილობით წარმოადგენს სამსახურს. 

4. ანაწილებს ფუნქციებს მასზე დაქვემდებარებულ პირებს შორის და კონტროლს უწევს მათ 

საქმიანობას. 

5. სამსახურის ხარჯთა ნუსხას და საშტატო განრიგს ამტკიცებს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარდგინებით.     

6. სამსახურის მთავარ სპეციალისტებს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

სასმსახურის უფროსის წარდგინებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

 

მუხლი 8. სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება 

1. საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული ძირითადი 

ამოცანებისა და ფუნქციების განსახორციელებლად განყოფილება თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში:  

ა) კოორდინაციას უწევს ბავშვთა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროში სახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელებას. 

ბ) კოორდინაციას უწევს ბავშვთა, ახალგაზრდებისა და ახალგაზრდა ოჯახების უფლებათა 

დაცვას, უწევს მათ კონსულტაციას და დახმარებას. 

გ) აწესებს კონტროლს ბავშვთა შრომით საქმიანობაზე სხვა ორგანიზაციებთან ერთად 

მონაწილეობს რაიონში ბავშვებისა და ახალგაზრდების სოციალური და სხვა პრობლემების 

გადაწყვეტის საკითხზე. 

დ) თავის კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს ახალგაზრდებს შორის დამნაშავეობის, 

ნარკომანიის, ალკოჰოლიზმის, პროსტიტუციის წინააღმდეგ გამართულ აქციებსა თუ კომპანიებში. 

ე)მონაწილეობს და ეხმარება საინიციატივო ჯგუფებს მასობრივი ახალგაზრდული დღეების, 

თამაშობების ორგანიზებაში. 

ვ) .კანონმდებლობით დადგენილი წესით მონაწილეობას იღებს სამხედრო პატრიოტულ 

აღმზრდელობით ღონისძიებებსა და წვევამდელთა გამწვევი კომისიების მუშაობაში. 

ზ) სოციოლოგიური გამოკითხვების წარმოება ბავშვთა და ახალგაზრდების პრობლემების 

საკითხების გამოვლენა, სემინარების, კონფერენციების მოწყობა აღნიშნული პრობლემის ირგვლივ. 

თ) ახალგაზრდობაში შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების ანალიზი. ბავშვთა და 

ახალგაზრდობის პრობლემების გადაჭრისათვის გამიზნული სახელმწიფო მიზნობრივი 

პროგრამების რეალიზაციაში მონაწილეობის მიღება. 

ი)  ამზადებს წინადადებებს სხვადასხვა დარგის ღირსეულ მუშაკთა ჯილდოზე წარდგენის 

შესახებ და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს. 

 

მუხლი 9. სამსახურის გარდაქმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის წესი 

სამსახურის გარდაქმნა, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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