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დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №18 

2011 წლის 26 აპრილი 

ქ. დუშეთი 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა 

საატესტაციო პროგრამის დამტკიცების შესახებ 
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16 

მუხლის მე-3 პუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადგენს: 

 მუხლი 1 
დამტკიცდეს დუშეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა 

საატესტაციო პროგრამა. დანართი №1. 

 მუხლი 2 
 დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიამ (თავმჯდომარე ცარო საძაგლიშვილი) უზრუნველყოს 

საატესტაციო პროგრამის მიხედვით შესაბამისი ტესტების მომზადება და გამოქვეყნება. 

 მუხლი 3 
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე          ც. საძაგლიშვილი 

დანართი №1  

დუშეთის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა 

საატესტაციო პროგრამა 

 
I. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ 

 

1. ზოგადი დებულებანი. კანონში გამოყენებული ტერმინების განმარტება (მუხლები 1-9). 

2. თვითმმართველი ერთეული (მუხლები 10-141 ). 

3. თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილებანი (მუხლები 15-181). 

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები და თანამდებობის პირები (მუხლები 

19-20). 

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს უფლებამოსილე-

ბები და საქმიანობის წესი (მუხლები 21-37-პრიმა მუხლების ჩათვლით). 

6. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს სტრუქტურა და 

უფლებამოსილებანი (გამგეობის, მერიის) სტრუქტურა და უფლებამოსილებები (მუხლები 

38-42). 

7. ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტები (მუხლები 43-44). 

8. თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო-ეკონომიკური საფუძვლები (მუხლები 45-49). 

9. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების გარანტიები (მუხლები 52-54). 
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10. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა საქმიანობის 

კონტროლი (მუხლები 55-58). 

11. მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის განხორციელებაში (მუხლები 581 -584). 

12. საკრებულოს დათხოვნა, საქმიანობის შეჩერება, უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა 

(მუხლები 62-63). 

13. გარდამავალი დებულებანი (მუხლები 64-671). 

 

II. საქართველოს კანონი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ 

 

1. ზოგადი დებულებანი (მუხლები 1-3). 

2. თვითმმართველი ერთეულის ქონების შექმნა (მუხლები 4-9). 

3. თვითმმართველი ერთეულის მიერ ქონებრივი უფლებების განხორციელების წესი 

(მუხლები 10-15). 

 

III. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

პრივატიზების შესახებ 

1. ზოგადი დებულებები (მუხლი 1-8). 

2. იჯარით გაცემული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზება 

(მუხლები 9-12). 

3. იჯარით გაუცემელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზება 

(მუხლები 13-161). 

 

IV. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №687 (2005 წლის 8 აგვისტო) ადგილობ-

რივი თვითმმართველი ერთეულისათვის გადასაცემი ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 

სახეობათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ  

 

V. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი 

 

1. ზოგადი დებულებანი (მუხლები 1-6). 

2. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი (მუხლები 65-88). 

 

VI. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

1. ქონების გადასახადი (მუხლები 271-276). 

 

VII. საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ 

 

VIII. საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

 

IX. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 

         

 


