
 

საქართველო 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ.1 ტელ. 7-25-45)                           22 ივლისი 2011 წელი 

 

 

დადგენილება №29 
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 აგვისტოს „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის  დებულების   დამტკიცების შესახებ“ № 10 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად, 

საკრებულომ: 

დ ა ა დ გ ი ნ ა 

 

 მუხლი 1. შევიდეს ცვლილებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 4 აგვისტოს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ №10 დადგენილებაში (ს.ს.მ. ნაწილი V–ე, 18.08.2010 წ.) და დადგენილებით 

დამტკიცებული:  

 1. დებულების მე–13 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე–13 პუნქტი: 

 ,,13. ზედამხედველობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

   ა) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების 

გამოვლენა, დარღვევით მშენებარე ობიექტების შეჩერება ან/და დემონტაჟი, მათ მიმართ 

საჯარიმო სანქციების გამოყენება;    

 ბ) სამშენებლო, სარემონტო და საავარიო სამუშაოების წარმოების წესების დაცვაზე 

(სამშენებლო და სარემონტო ტერიტორიების შემოღობვა, მიწის გრუნტისა და სამშენებლო 

ნარჩენების სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში გატანა, მიწისქვეშა კომუნიკაციათა ჩაწყობა-

გადაკეთებისა და მიწის გათხრასთან დაკავშირებული სხვა სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოების 

დამთავრების შემდეგ ობიექტის კეთილმოწყობა-მოწესრიგება და სხვა), დაზიანებული ქუჩებისა 

და მაგისტრალების მოწესრიგების ღონისძიებათა დროულ და ხარისხიან შესრულებაზე 

კონტროლის დაწესება;     

 გ) გარე რეკლამის განთავსების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, და მათ შესაბამისობაში 

მოყვანაზე კონტროლი;     

 დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული საწარმო-დაწესებულებების, 

ორგანიზაციების, იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ კეთილმოწყობის წესების დაცვაზე 

(შენობა-ნაგებობების ფასადების, გზის საფარის, გარე განათების, გამწვანებული 

ტერიტორიების, ვიტრინების, მარკიზების, კომუნიკაციათა კიოსკების და ჭების საქალაქო 

მეურნეობის სხვა ელემენტების ტექნიკურ-ესთეტიკურ მდგომარეობაზე კონტროლი;    
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 ე) გარე ვაჭრობისა და ავტოტრანსპორტის პარკირების დადგენილი წესების დარღვევის 

ფაქტების გამოვლენა და მათ შესრულებაზე კონტროლი;    

 ვ) უკანონო, უსახური და ამორტიზირებული ჯიხურების, მანქანა-დანადგარების, 

დახლების, სტელაჟების, სარეკლამო და საინფორმაციო სტენდების, დაფების, ფირნიშების, 

აბრების, აფიშების, პლაკატების და სხვა სარეკლამო ატრიბუტების უკანონო განთავსების 

ფაქტების გამოვლენა, მათი აღკვეთისა და სადემონტაჟო ღონისძიებების განხორციელება;    

 ზ)  საკუთარი უფლებამოსილების  ფარგლებში,  ადამიანის ჯანმრთელობისათვის         

უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, პროფილაქტიკური სანიტარიულ-ჰიგიენური 

ღონისძიებების შემუშავება, მითითების გაცემა;    

 თ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის, დამრღვევი 

ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება (სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა) 

   ი) მიწათმოსარგებლის მიერ სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის (ან მისი ნაწილის) 

არსებული წესის დარღვევით სხვა  მიწათმოსარგებლისათვის გადაცემა, მიწის ნაკვეთის 

უნებართვოდ დაკავება ან/და მიწათმოსარგებლის უფლების გარეშე სარგებლობის ფაქტის 

გამოვლენა   

   კ) სამიჯნე ნიშნის მოშლის, დაზიანების ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებური შეცვლის 

ფაქტის გამოვლენა     

   ლ) კანონმდებლობით  მინიჭებული უფლებამოსილების   ფარგლებში გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის შესრულებაზე კონტროლი, სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის 

უნებართვოდ დაკავება ან/და მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობის ფაქტის 

გამოვლენა.  

   მ) ახლად აშენებული რეკონსტრუქციული   ობიექტებისა და რეკულტივირებული 

მიწების, დამთავრებული სამუშაოების მიმღებ მუშა და სახელმწიფო კომისიებში 

მონაწილეობის მიღება;  

 ნ) წყალმოსარგებლეთა უფლებების შეზღუდვის პირობებისა და წყალსარგებლობის 

უფლების შეზღუდვის, შეჩერების ან შეწყვეტის წესების დარღვევის ფაქტის გამოვლენა. 

    ო) სატრანსპორტო საშუალებების  გამოვლენა, რომლებიც სამშენებლო ან სხვა სახის 

მასალების, ნარჩენების გადაზიდვას ახორციელებს გაუმართავი საბარგულით ან მისაბმელი 

მოწყობილობით, რაც ქმნის გზის საფარის დანაგვიანების ან დაზიანების საფრთხეს. 

  პ) მიწის ფონდებზე, მიწების მდგომარეობასა და გამოყენებაზე არასწორი ინფორმაციის 

მიწოდების, მიწის გამოყოფის თაობაზე განაცხადის, შუამდგომლობის, საჩივრების განხილვის 

ვადების დარღვევის ფაქტის გამოვლენა  

   ჟ) სახელმწიფო ცენტრალური, მუნიციპალური და სხვა პროგრამების შესრულება. 

 რ) სამსახურის შემადგენლობა: 

 რ.ა.) სამსახურის უფროსი; 

 რ.ბ.) მთავარი სპეციალისტები; 

 2. დადგენილებას თანდართული დანართი (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურა)  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურა 
 

№ თანამდებობების დასახელება რანგი 

1 გამგეობის ხელმძღვანელობა  

1.1 მუნიციპალიტეტის გამგებელი  

1.2 მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე  

1.3 მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე  

1.4 მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე  



1.5  გამგებლის თანაშემწე უფროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2 
გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და 

თანამდებობათა დასახელებები 

 

2.1 ადმინისტრაციული სამსახური  

2.1.1 ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი  

2.1.1.1 
მთ.სპეციალისტი კადრების და ტერიტორიულ 

ორგანოებთან ურთიერთობის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.1.2 
მთ.სპეციალისტი სამეურნეო და კომუნალურ საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.2 
მოქალაქეთა მიღების, საქმისწარმოებისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება 

 

2.1.2.1 განყოფილების უფროსი  

2.1.2.2 
მთ. სპეციალისტი მოქალაქეთა მიღებისა და მომსახურების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.2.3 
მთ.სპეციალისტი საზოგადოება-სთან, პრესასთან  

ურთიერთობის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.2.4 
მთ.სპეციალისტი  საქმის წარმოების საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.1.2.5 ტექნიკური პერსონალი  

2.1.2.5.1 მძღოლი  

2.1.2.5.2 
მდივან-რეფერენტი  

2.1.2.5.3 დამლაგებელი  

2.2 
ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, და საინვესტიციო 

გარემოს  განვითარების სამსახური 
 

2.2.1 სამსახურის უფროსი  

2.2.2 
ეკონომიკის და საინვესტიციო პროექტების განყოფილება  

2.2.2.1 განყოფილების უფროსი  

2.2.2.2 
მთ. სპეციალისტი საინვესტიციო პროექტების მომზადების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.2.2.3 მთ.სპეციალისტი ეკონომიკის   საკითხებში  

2.2.2.4 
მთ.სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.2.2.5. 
მთ.სპეციალისტი ინფრასტუქტურის და მშენებლობის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.3 არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების სამსახური  

2.3.1 
სამსახურის უფროსი  

 

2.3.1.1 
მთ, სპეციალისტი არქიტექტურის და ურბანული 

დაგეგმარების საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.4 მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახური 4 

2.4.1 სამსახურის უფროსი  

2.4.2 
მთ.სპეციალისტი მიწის მართვის საკითხებში  უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.4.3 
მთ.სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.5 საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური  

2.5.1 
სამსახურის უფროსი  

 

2.5.1.1 
ბიუჯეტის დაგეგმვის, ანალიზის და სახაზინო 

მომსახურების განყოფილება 
 

2.5.1.1.1 
ბიუჯეტის დაგეგმვის, ანალიზის და სახაზინო 

მომსახურების განყოფილების უფროსი 
 



2.5.1.1.2 
მთ.სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.5.1.1.3 
მთ.სპეციალისტი ხაზინის მომსახურების საკითხებში  უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.5.1.1.4 
მთ. სპეციალისტი ადგილობრივი გადასახადების, 

მოსაკრებლების ანალიზის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.5.2 ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილება  

2.5.2.1 
ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების 

უფროსი 
 

2.5.2.2 
მთ. სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.5.2.3 
მთ. სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.5.2.4 
მთ. სპეციალისტი სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა 

ინვენტარიზაციის საკითხებში. 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.6 
მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახური 
 

2.6.1 
სამსახურის უფროსი  

 

2.6.1.1 
მთ.სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.6.2 მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება  

2.6.2.1 განყოფილების უფროსი  

2.6.2.2 
მთ. სპეციალისტ მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.7 

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,  

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური  

2.7.1 
სამსახურის უფროსი  

 

2.7.2 
მთ.სპეციალისტი კულტურის და ძეგლთა დაცვის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.7.3 
მთ.სპეციალისტი განათლების დარგში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.7.4 
მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის დარგში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.7.5 სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება  

2.7.5.1 განყოფილების უფროსი  

2.7.5.1.1 
მთ. სპეციალისტი სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.8 

შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური 

დაცვის საკითხებში   ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის  სამსახური 

 

2.8.1 სამსახურის უფროსი  

2.8.2 
მთ.სპეციალისტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.8.3 

მთ.სპეციალისტი შრომის სოციალურ დევნილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.8.4 
მთ.სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.8.5 
მთ. სპეციალისტ ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.9 სახანძრო –სამაშველო  სამსახური   

2.9.1 
სამსახურის უფროსი  

 



2.9.2 
მთ. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.9.3 
მთ. სპეციალისტი მატერიალური უზრუნ-ველყოფის 

დარგში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.9.4 ცვლის უფროსი  

2.9.5 
მთავარი სპეციალისტი სახანძრო ზედამხედველობის 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.9.6 მეხანძრე  

2.9.7 ოპერატორი  

2.9.8 დამხმარე მოსამსახურეები  

2.9.8.1 მძღოლი  

2.9.8.2 დამლაგებელი  

2.10 
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის, მობილიზაციისა და 

სამოქალაქო თავდაცვის  სამსახური  
 

2.10.1 
სამსახურის უფროსი  

 

2.10.2 
მთ.სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.10.3 
მთ.სპეციალისტი სამოქალაქო თავდაცვის საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.10.4 მოქალაქეთა გაწვევის განყოფილება  

2.10.4.1 განყოფილების უფროსი  

2.10.4.1.

1 

მთ.სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.10.5 მობილიზაციის განყოფილება  

2.10.5.1 განყოფილების უფროსი  

2.10.5.1.

1 

მთ.სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.11 იურიდიული სამსახური  

2.11.1 
სამსახურის უფროსი  

 

2.11.2 
მთ. სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან  

ურთიერთობის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.11.3 
მთავარი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების 

მომზადების საკითხებში  

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12 ზედამხედველობის სამსახური  

2.12.1 სამსახურის უფროსი  

2.12.2 
მთავარი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12.3 
მთავარი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებში უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12.4 
მთავარი სპეციალისტი გარე ვაჭრობის რეგულირების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12.5 
მთავარი სპეციალისტი გარე ვაჭრობის რეგულირების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12.6 
მთავარი სპეციალისტი მშენებლობის რეგულირების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12.7 
მთავარი სპეციალისტი ტრანსპორტის რეგულირების 

საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

2.12.7 
მთავარი სპეციალისტი საქმის წარმოებისა და 

დოკუმენტაციის აღრიცხვის საკითხებში 

უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3 გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოებისა  და 

თანამდებობათა დასახელებები 

 

3.1 ქ.  ოზურგეთის ტერიტორიული ორგანო  

3.1.2. რწმუნებული  



3.1.3 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.2 დაბა ურეკის ტერიტორიული ორგანო  

3.2.1 რწმუნებული  

3.2.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.3 დაბა ლაითურის ტერიტორიული ორგანო  

3.3.1 რწმუნებული  

3.3.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.4 დაბა  ნარუჯის ტერიტორიული ორგანო  

3.4.1 რწმუნებული  

3.4.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.5 დაბა ნასაკირალის ტერიტორიული ორგანო  

3.5.1 რწმუნებული  

3.5.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.6. ასკანის    თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.6.1 რწმუნებული  

3.6.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.7. ბაილეთის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.7.1. რწმუნებული   

3.7.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.8. ბახვის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.8.1. რწმუნებული  

3.8.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.9 ბოხვაურის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.9.1. რწმუნებული  

3.9.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.10 გურიანთის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.10.1 რწმუნებული  

3.10.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.11 კონჭკათის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.11.1 რწმუნებული  

3.11.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.12 ვაკიჯვრის    თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.12.1 რწმუნებული  

3.12.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.13 სოფელი თხინვალის ტერიტორიული ორგანო  

3.13.1. რწმუნებული  

3.13.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.14 მაკვანეთის  თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.14.1. რწმუნებული  

3.14.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 



3.15 დვაბზუს  თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.15.1 რწმუნებული  

3.15.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.16. ლიხაურის  თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.16.1. რწმუნებული  

3.16.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.17 მერიის  თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.17.1. რწმუნებული  

3.17.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.18 სოფელი მელექედურის ტერიტორიული ორგანო  

3.18.1. რწმუნებული  

3.18.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.19 მთისპირის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.19.1. რწმუნებული  

3.19.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.20 ნაგომარის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.20.1. რწმუნებული  

3.20.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.21 ნატანების  თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.21.1 რწმუნებული  

3.21.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.22 სოფ. ოზურგეთის ტერიტორიული ორგანო  

3.22.1 რწმუნებული  

3.22.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.23 სოფ. სილაურის ტერიტორიული ორგანო  

3.23.1 რწმუნებული  

3.23.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.24 შრომის  თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.24.1. რწმუნებული  

3.24.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.25 შემოქმედის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.25.1. რწმუნებული  

3.25.2. სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.26 ცხემლისხიდის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.26.1. რწმუნებული  

3.26.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.27 ძიმითის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.27.1. რწმუნებული  

27.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.28 ჭანიეთის თემის ტერიტორიული ორგანო  



3.28.1. რწმუნებული  

3.28.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

3.29 ჯუმათის თემის ტერიტორიული ორგანო  

3.29.1. რწმუნებული  

3.29.2 სპეციალისტი უმცროსი საჯარო 

თანამდებობა 

 

     მუხლი 2.   ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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