
 
1 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №2 

2012 წლის 10 იანვარი 

ქ. დედოფლისწყარო 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ  

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

ადგენს: 

1. დამტკიცდეს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის დებულება დანართის შესაბამისად. 

2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი     ზ. ფიროსმანაშვილი 

 

 

 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის 

დებულება 

     მუხლი 1. ზოგადი დებულება 
1. დებულება განსაზღვრავს დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის (შემდგომში – სამსახური) დანიშნულებას, მის ფუნქციებს, ამოცანებს, 

უფლება-მოვალეობებს და მართვის ორგანიზებას. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს „საქართველოს კონსტიტუციის“, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 

და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, აგრეთვე, საკრებულოს დადგენილებების და გამგებლის 

მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების საფუძველზე. 

     მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული 

პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

მომზადება და მიწოდება, ამ მიზნით კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან 

თანამშრომლობა; 

ბ) საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის 

მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

გ) საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 

ინფორმაციით უზრუნველყოფა; 

დ) სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესახებ ინფორმაციის კონსოლიდაცია და დაინტერესებული 

უწყებებისთვის/პირებისთვის მიწოდება; 

ე) მელიორაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

დაგეგმილი პროექტების ხელშეწყობა უფლებამოსილების ფარგლებში. 
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 მუხლი 3. მართვა და ორგანიზება 
1. სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციასა და კოორდინაციას უწევს სამსახურის 

უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი: 

ა) უძღვება სამსახურის საქმიანობას; 

ბ) გამგებელს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად წარუდგენს 

სამსახურის საჯარო მოხელეთა კანდიდატურებს:  

გ) ამზადებს წინადადებებს სამსახურის მოსამსახურის წახალისების ან მისთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარისათვის წარსადგენად; 

დ) გამგებელს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ; 

ე) ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი 

აქტებით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

3. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის და გამგებლის მოადგილის წინაშე. 

4. სამსახურის უფროსის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს გამგებელი 

და გამგებლის მოადგილე. 

5. სამსახურის უფროსის არყოფნის, უფროსის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, ან თანამდებობიდან მისი გადადგომისას, მოვალეობის შემსრულებელს 

ნიშნავს გამგებელი.  

 მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა 
სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სხვა საჯარო მოხელეებისგან. 

 მუხლი 5. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობაზე დანიშვნის წესი 
 სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები თანამდებობაზე ინიშნებიან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. 

 მუხლი 6. სამსახურის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოსა და მოხელეთა საშტატო ნუსხის 
დამტკიცების წესი  

 მოხელეთა თანამდებობრივ სარგოს განაკვეთებს განსაზღვრავს საკრებულო, ხოლო საშტატო ნუსხას 

ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე, კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 მუხლი 7. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები  
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები სამსახურის საქმიანობის სრულყოფის 

თაობაზე; 

ბ) მიიღონ მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 

დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი ფუნქციონალური მოვალეობების 

შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ. 

 მუხლი 8. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა მოვალეობები 
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 

ა) ზუსტად შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახური შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული 

ფუნქციური მოვალეობანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ ხელმძღვანელების დავალებები; 

გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას, დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

დ) იმუშაონ პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 
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ე) განუხრელად შეასრულონ გამგეობის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

ვ) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკას, 

ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

 


