საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
რეფორმებისა და ინოვაციების დეპარტამენტის დებულება

2010 წლის 19 თებერვლის #4/ნ ბრძანების დ ე ბ უ ლ ე ბ ა.

მუხლი # 1 - ზოგადი დებულებანი
1. ეს დებულება განსაზღვრავს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს (შემდგომში - სამინისტრო) რეფორმებისა და
ინოვაციების დეპარტამენტის (შემდგომში-დეპარტამენტი) სამართლებრივ სტატუსს,
უფლებამოსილებას, სტრუქტურას, ანგარიშვალდებულებას და აწესრიგებს
დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
2. დეპარტამენტი წარმოადგენს სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულს.
3. დეპარტამენტის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება სამინისტროს საშტატო
ნუსხით, რომელსაც ამტკიცებს მინისტრი.
4. დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის მინისტრის (შემდგომში - მინისტრი) და კურატორი მინისტრის
მოადგილის წინაშე.
მუხლი # 2 - დეპარტამენტის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით,
საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს
პრეზიდენტის, მთავრობისა და მინისტრის სამართლებრივი აქტებით, სამინისტროსა და
დეპარტამენტის დებულებებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტებით.
მუხლი # 3 - დეპარტამენტის ამოცანები
დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების, ადმინისტრაციულტერიტორიული მოწყობისა და რეგიონული მმართველობითი სისტემების
რეფორმირების შესახებ წინადადებების შემუშავება;
ბ) რეგიონული მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინსტიტუციურ, საკადრო და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სფეროში არსებული
მდგომარეობის შესწავლა და ანალიზი, შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების
შემუშავება;
გ) წინადადებების შემუშავება დეცენტრალიზაციისა და დეკონცენტრაციის პროცესის
სტრატეგიისა და მისი ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის, მართვის სისტემის
ოპტიმიზაციისა და გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ;
დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა
და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის საქმიანობის მონიტორინგი;
ე) მინისტრისათვის წინადადებების წარდგენა საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის
ცენტრის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების უზრუნველსაყოფად;
ვ) წინადადებების მომზადება რეგიონული საინოვაციო პოლიტიკის, რეგიონული
საინოვაციო სისტემების განვითარებისა და დანერგვის და საინოვაციო
ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის საკითხებში;
ზ) ინოვაციების სფეროში საქართველოს რეგიონების კონკურენტუნარიანობის
შეფასება და მის საფუძველზე რეგიონული კლასტერების განვითარების პოლიტიკის
შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით წინადადებების შემუშავება;
თ) ახალი ტექნოლოგიების სტიმულირებისათვის საჭირო აქტივობების წარმართავა;
ი) ინოვაციების სფეროში კვლევა-განვითარების ინსტიტუციების შექმნისათვის
ხელშეწყობა.
მუხლი # 4 - დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა
1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც
კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მინისტრი.
2. დეპარტამენტის უფროსი ანგარიშვალდებულია მინისტრისა და კურატორი
მინისტრის მოადგილის წინაშე.

3. დეპარტამენტის უფროსი დეპარტამენტის ფუნქციებისა და ამოცანების
შესრულების მიზნით:
ა) ახორციელებს დეპარტამენტის საქმიანობის საერთო ხელმძღვანელობას,
უზრუნველყოფს დეპატამენტის ამ დებულებით და მოქმედი კანონმდებლობით
დაკისრებული ამოცანების შესრულებას;
ბ) წარმოადგენს დეპარტამენტს დაკისრებული უფლება-მოვალეობების
განხორციელებისას და პასუხისმგებელია დეპარტამენტზე დაკისრებული ფუნქციებისა
და ამოცანების შესრულებაზე;
გ) ანაწილებს ფუნქციებს დეპარტამენტის მოსამსახურეებს შორის, აძლევს მათ
მითითებებსა და დავალებებს;
დ) ხელს აწერს ან ვიზირებას ახდენს დეპარტამენტში მომზადებულ დოკუმენტებზე,
დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სამინისტროს
სტრუქტურული ერთეულების მიერ შემუშავებული დოკუმენტების პროექტების
ვიზირებას;
ე) ზედამხედველობს დეპარტამენტის მოსამსახურეების მიერ სამსახურებრივი
მოვალეობების შესრულებას და შრომის დისციპლინის დაცვას;
ვ) კონტროლს უწევს მინისტრის ბრძანებების, მითითებებისა და ინსტრუქციების
შესრულებას დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;
ზ) დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში დასახული ამოცანების შესრულების
მიზნით თანამშრომლობს საქართველოში და უცხოეთში მოქმედ ადგილობრივ და
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან და სხვა დიპლომატიურ მისიებთან;
თ) ზედამხედველობს დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში დასაგეგმი და
მიმდინარე ადგილობრივი და საერთაშორისო პროექტების მსვლელობას;
ი) მინისტრს და კურატორ მინისტრის მოადგილეს წარუდგენს წინადადებებს
დეპარტამენტის მუშაობის, მოსამსახურეთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ;
კ) ორგანიზებას უწევს ამ დებულებით დეპარტამენტისათვის დაკისრებული
ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებას, რისთვისაც წარუდგენს მინისტრს
წინადადებებს ცალკეული საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით;

ლ) შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და ინვენტარის გამოყოფის
თაობაზე, რომლებიც საჭიროა დეპარტამენტის ფუნქციებისა და ამოცანების
შესასრულებლად;
მ) პერიოდულად ისმენს დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ანგარიშს მათ მიერ
გაწეული საქმიანობის შესახებ;
ნ) მინისტრს და კურატორ მინისტრის მოადგილეს წარუდგენს ანგარიშს
დეპარტამენტის მიერ გაწეული საქმიანობის თაობაზე;
ო) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შუამდგომლობს დეპარტამენტის
მოსამსახურეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების შესახებ;
პ) ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
მუხლი # 5 - დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
1. დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს მოადგილე, რომელსაც კანონმდებლობით
დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს
მინისტრი.
2. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე:
ა) ხელს უწყობს დეპარტამენტის უფროსს მასზე დაკისრებული მოვალეობების
შესრულებაში;
ბ) ზედამხედველობს დეპარტამენტის მოხელეთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობის
შესრულებას.
გ) ასრულებს მინისტრის, კურატორი მინისტრის მოადგილისა და დეპარტამენტის
უფროსის ცალკეულ დავალებებს.
2. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კანონმდებლობით დადგენილი წესით
დეპარტამენტზე დაკისრებული სამსახურებრივი ამოცანების შესრულებისათვის
ანგარიშვალდებულია დეპარტამენტის უფროსის, კურატორი მინისტრის მოადგილის
და მინსიტრის წინაშე.
3. დეპარტამენტის უფროსის არყოფნის ან მის მიერ სამსახურებრივი
უფლებამოსილების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში დეპარტამენტის
უფროსის მოვალეობას ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
მუხლი # 6 - დეპარტამენტის მოსამსახურე

1. დეპარტამენტის მოსამსახურეს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მინისტრი.
2. დეპარტამენტის მოსამსახურის უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება ამ
დებულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
3. დეპარტამენტის მოსამსახურე ასრულებს დეპარტამენტის უფროსის,
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის, კურატორი მინისტრის მოადგილის და
მინისტრის დავალებებს.

