
პროექტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №------

ქ. ოზურგეთი                                                                                                                         2019 წლის ---- ივნისი

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა 
და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  საქართველოს   ორგანული   კანონის   ,,ადგილობრივი   თვითმმართველობის   კოდექსი“-ს 24-ე 
მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ.ბ“ქვეპუნქტის და ამავე მუხლის მე-2  ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის, 22-ე მუხლის მე-6 ნაწილის,  „საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს  521 მუხლის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 102-ე 
და 103-ე მუხლების და  „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების  დამტკიცების  შესახებ“  
ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017  წლის  4 დეკემბრის  №4   დადგენილებით  
დამტკიცებული  დებულების მე-40 მუხლის   შესაბამისად,  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს:

მუხლი 1
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  რეორგანიზაცია  დასრულდეს  არაუგვიანეს  2019  წლის  

30 სექტემბრისა.

მუხლი 2
1. რეორგანიზაცია შეეხება  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის შემდეგ სტრუქტურულ 

ერთეულებს:
ა) ადმინისტრაციული, მონაწილეობითი დაგეგმვის და კომუნიკაციის სამსახური;
ბ) სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახური;
გ) ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის  სამსახური;
დ) განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ  საკითხთა სამსახური;
ე) სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური;
ვ) არქტიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების 

განვითარების სამსახური;
ზ) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური.
2. სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური შეერწყმება განათლების, კულტურის, სპორტის 

და ახალგაზრდულ  საკითხთა სამსახურის.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და 

ზედამხედველობის სამსახურის გამოეყოფა ზედამხედველობის ფუნქციები, რის შედეგად შეიქმნება 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური.

მუხლი 3
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურა განისაზღვროს,  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებაში ცვლილებ(ებ)ის შეტანის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილებ(ებ)ის შესაბამისად.

მუხლი 4
დამტკიცდეს ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით 

განსახორციელებელი გეგმა, დანართის შესაბამისად.



მუხლი 5
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედების ვადად განისაზღვროს  2019 

წლის 3 ივლისი  და ძალაშია 2019 წლის  30 სექტემბრამდე.

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                    დავით დარჩია

დანართი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის გეგმა

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის  მერიის რეორგანიზაციის  გეგმა  (შემდგომში  –  „გეგმა“) 

შედგენილია საქართველოს  ორგანული  კანონის  –  „ადგილობრივი  თვითმმართველობის  კოდექსი“-ს  და    
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად.

2. გეგმა ადგენს სარეორგანიზაციო სტრუქტურებს, რეორგანიზაციის ვადებს, გასატარებელ 
ღონისძიებათა  ჩამონათვალს,  რეორგანიზაციის  პროცესში  მერიის  საქმიანობის  რეჟიმს  და  მის  
შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირს.

მუხლი 2. სარეორგანიზაციო ღონისძიებები და ჩატარების ვადები
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  რეორგანიზაცია  დასრულდეს  არაუგვიანეს  2019  წლის  

30 სექტემბრისა.
2. რეორგანიზაციის პროცესში ტარდება შემდეგი ღონისძიებები:
ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიისა და სტრუქტურული ერთეულების დებულებებსა და  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მერიის საშტატო ნუსხაში შესატანი  ცვლილებ(ებ)ის დოკუმენტ(ებ)ის 
პროექტის მომზადება და წარდგენა საკრებულოსთვის არაუგვიანეს 2019 წლის 30 ივლისამდე;

ბ) სამუშაოთა აღწერილობებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება არაუგვიანეს 2019 წლის 10 აგვისტომდე;

გ) მერიის რეორგანიზაციის თაობაზე სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის ინფორმაციის 
მიწოდება არაუგვიანეს 2019 წლის 15 ივლისისა;

დ) რეორგანიზებულ სტრუქტურულ ერთეულებში საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ 
თანამდებობებზე მობილობის წესით პროფესიულ საჯარო მოხელეთა გადაყვანის თაობაზე 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, არაუგვიანეს 2019 წლის 30 
აგვისტომდე.

ე) რეორგანიზაციის შედეგად შტატების შემცირებასთან დაკავშირებით მოხელეთა მობილობის 
შეუძლებლობის შემთხვევაში მოხელეთა რეზერვში ჩარიცხვის შესახებ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება, არაუგვიანეს 2019 წლის 30 აგვისტომდე;

ვ) რეორგანიზაციის დასრულების შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე (არსებობის შემთხვევაში) 
კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფა,  „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მიხედვით,  
მოქმედი  კანონმდებლობის  ვადების  დაცვით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  საკონკურსო 
კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად;

ზ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა გაფრთხილება რეორგანიზაციისა და 
შტატების მოსალოდნელი შემცირების თაობაზე არაუგვიანეს 2019 წლის  20 ივლისისა;



მუხლი 3. რეორგანიზაციის პროცესში  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის   მერიის მუშაობის რეჟიმი.
რეორგანიზაციის   პროცესში  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  მერია    მუშაობს   მერიისა   და   

სტრუქტურული ერთეულების   მოქმედი დებულებებისა და საშტატო ნუსხის შესაბამისად.

მუხლი 4. გეგმის შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირები.
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  რეორგანიზაციის  გეგმის  შესრულებას  კოორდინაციას  

უწევს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი,  რომელმაც  გეგმის  მე-2  მუხლის  მე-2  პუნქტით  
გათვალისწინებული   ღონისძიებების  ვადების დაცვით, საკრებულოს დასამტკიცებლად უნდა 
წარუდგინოს შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები.

2.  გეგმის  მე-2  მუხლის  მე-2  პუნქტით  გათვალისწინებული  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტების პროექტების მომზადებაზე  პასუხისმგებელია მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და 
ზედამხედველობის სამსახური.

3.  გეგმის  მე-2  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „ვ“  ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული  ღონისძიებების 
შესრულებაზე პასუხისმგებელია  ოზურგეთის     მუნიციპალიტეტის მერიის საკონკურსო  კომისია.

განმარტებითი ბარათი

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციისა 
და მერიის დებულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

         ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტზე



1. პროექტის წარმდგენი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია.

2. პროექტის ავტორი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული 
მომხსენებელი: ლაშა თავაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა 
და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი;

3. პროექტის მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი  ნიშნები:
ა) პროექტის მიღების მიზეზი და  ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები:
ა.ა) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ცალკეული სტრუქტურული ერთეულების 

(სამსახურების) ინსტიტუციური მოწყობის შეცვლა, სისტემური და ეფექტიანი მმართველობის 
უზრუნველყოფა და ამ მიზნით  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის 
განხორციელება.

ა.ბ) პროექტის შემუშავების საფუძველია საქართველოს   ორგანული   კანონის   ,,ადგილობრივი   
თვითმმართველობის   კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „გ.ბ“ქვეპუნქტი და ამავე მუხლის მე-2  
ნაწილი, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლი, 22-ე მუხლის მე-
6 ნაწილი,  „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს  521 მუხლი, „საჯარო სამსახურის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის 102-ე და 103-ე მუხლები და  „ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების  დამტკიცების  შესახებ“  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2017  წლის  4 
დეკემბრის  №4   დადგენილებით  დამტკიცებული  დებულების მე-40 მუხლი;

ა.ბ) პროექტი  ადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის განხორციელების  
პირობებს და გეგმებს.
     ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის მიღების 
სამართლებრივი საფუძვლები.

4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს წარმოდგენილი 
პროექტის მიღება (გამოცემა):

ა) პროექტის მიღება  არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.
ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას.
5. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2019 წლის ----------- .


