
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება  №26 

2010 წლის 4 ოქტომბერი 

დ. ჩხოროწყუ 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

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

პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, 38-ე მუხლის მე-7 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

1. დამტკიცდეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის თანდართული დებულება. 

2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 26 

ნოემბრის №54 დადგენილება. 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე                    გ. ლემონჯავა 

შეტანილი ცვლილებები: 

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №50- 

ვებგვერდი, 18.01.2011წ. 

დანართი №1 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის დებულება 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი 
1 ეს დებულება შემუშავებულია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონისა და „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 4 ოქტომბრის №18 დადგენილების 

შესაბამისად.  

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახური (შემდეგში სამსახური) არის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სფეროში შექმნილი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, 

რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე.  

3. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, „მობილიზაციის შესახებ“, „სამხედრო 

სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით, „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის 

სამართლებრივი აქტებით, ამ დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით.  

4. სამსახურს აქვს ბეჭედი და ბლანკი საკუთარი სახელწოდებით. 

5. სამსახური ანგარიშვალდებულია და პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე. 

6. სამსახურის დაფინანსება ხორციელდება თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

7. სამსახურის იურიდიული მისამართია: დ. ჩხოროწყუ, ზ. ნაჭყებიას ქ. №1.  

 მუხლი 2. სამსახურის ძირითადი ამოცანები და უფლება-მოვალეობანი 
1.  სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 



ა) უზრუნველყოს მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, სამხედრო 

სამსახურისათვის მომზადება და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზება; 

ბ) უზრუნველყოს ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა; 

გ) გააკონტროლოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ „სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 

მოთხოვნათა შესრულება; 

დ) სამობილიზაციო რესურსების (რეზერვის ოფიცერთა, რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა და 

ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზება; 

ე) აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევა, მოზიდვა და 

გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნა; 

ვ) რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშვნის) ორგანიზება; 

ზ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა 

უფლება-მოვალეობანი. 

   2. სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა; 

ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

გ) ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო მომზადების 

მიმდინარეობის კონტროლი; 

დ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა შესრულება; 

ე) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება. 

 მუხლი 3. სამსახურის ორგანიზაცია და სტრუქტურა 
1. სამსახურის სტრუქტურა განისაზღვრება ამ დებულებით. 

2. სამსახურის საშტატო განრიგს გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 

3. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი,  რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

4. სამსახურის უფროსი: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ სამსახურის მიერ დაკისრებული 

ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე; 

ბ) ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მოსამსახურეთა შორის; 

გ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით; 

მოსამსახურეთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, 

მოსამსახურეთა მიერ მორიგი და დამატებითი შვებულებების გამოყენების, მოსამსახურეთა 

სამსახურებრივი მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების შესახებ; 

დ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა და 

მეთოდებს; სტრუქტურული ერთეულის მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 

ე) გამგებელს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებს 

და რეკომენდაციებს; 

ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ; 

ზ) ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

5. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს გამგებელი. 

6.  სამსახურის თანამშრომლებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №50- ვებგვერდი, 

18.01.2011წ. 

 მუხლი 4. დასკვნითი დებულებები 
1. სამსახურის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება გამგებლის 

წარდგინებით საკრებულოს დადგენილებით.   

2.  სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 


