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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

010.260.020.35.138.000.697 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №29 

2010 წლის 31 აგვისტო  

ქ. ახალციხე 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, 

სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 

22–ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

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

1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, 

განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

დებულება (დანართი №1). 

2. ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამსახურის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 იანვრის №21 დადგენილება. 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. გიქოშვილი 

 

შეტანილი ცვლილებები: 

1. ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №42-

სსმV, №58, 02.12.2010წ., მუხ.1750 

დანართი №1 

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, 

სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის 

დებულება 

 მუხლი 1. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 

1. კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახური არის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, 

რომელიც უზრუნველყოფს კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა მუნიციპალური პროგრამის შემუშავებასა და 

განხორციელებას. 
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2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის 

დებულების, ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად. 

3. სამსახურის საშტატო განრიგი და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები 

განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა და უფლებამოსილებები 
1. სამსახური შედგება  

ა) სამსახურის უფროსის; 

ბ) წამყვანი სპეციალისტი კულტურის საკითხებში; 

გ) წამყვანი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში; 

დ) წამყვანი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში; 

ე) უფროსი სპეციალისტი განათლების დარგში. 

2. სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებასა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა და 

მეთოდებს, მოსამსახურეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს განსაზღვრავს სამსახურის 

უფროსი, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

გამგებელი. 

3. სამსახურის უფროსი კანონმდებლობით დადგენილი წესით: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას; 

ბ) იღებს გადაწყვეტილებებს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

საკითხებზე; 

გ) განსაზღვრავს სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 

გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოსამსახურეთა მორიგი და დამატებითი 

შვებულების, მივლინების, წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების თაობაზე; 

დ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სამსახურის მიერ დაკისრებულ 

მოვალეობათა შესრულებას; 

ე) პერიოდულად ისმენს თანამშრომლების ანგარიშს მათ მიერ გაწეული მუშაობის 

შესახებ; 

ვ) ახორციელებს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულების მე-13 მუხლის მე-4 

პუნქტით და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

4. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს, 

გამგებლის დავალებით, ახორცილებს სამსახურის მთავარი სპეციალისტი. 

5. მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება ამ დებულებით და 

ქვედანაყოფების მოხელეთა შესაბამის სამუშაოთა აღწერილობით. 

6. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და 

სამსახურებრივი კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის დადგენილება №42-

სსმV, №58, 02.12.2010წ., მუხ.1750 
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 მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
1. სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს კულტურის, განათლების, 

სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუნიციპალური პროგრამების 

შემუშავებასა და განხორციელებას, კერძოდ: 

ა) განათლების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; 

ბ) განათლების მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას; 

გ) კულტურის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; 

დ) კულტურის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას; 

ე) სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; 

ვ) სპორტის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას; 

ზ) ისტორიული ძეგლების აღრიცხვას, ინფორმაციის დამუშავებასა და საჭიროების 

შემთხვევაში ისტორიული ძეგლების მოვლა-პატრონობის მიზნით შესაბამისი 

სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. 

2. მოქმედი კანონმდებლობებითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 4. დასკვნითი დებულებანი 
1. სამსახურის დებულების მიღება, მასში ცვლილებების და დამატებების შეტანა 

ხდება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის შესაბამისად. 

2. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (ლიკვიდაცია) ხდება 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 მუხლი 5. დებულების ძალაში შესვლა 
ეს დებულება ძალაშია მისი გამოქვეყნების დღიდან. 
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