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 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №4 

2011 წლის 14 იანვარი 

ქ. გორი 

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

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

პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 

(დანართი №1). 

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. ხმალაძე 

დანართი №1 

გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

 მუხლი 1. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური 
1. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური (შემდგომში – სამსახური) 

არის გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც თავისი კომპეტენციის 

ფარგლებში, მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად უზრუნველყოფს არქიტექტურულ-

სამშენებლო სამართალდარღვევათა პრევენციისა და აღკვეთის ღონისძიებათა ორგანიზებას, 

არქტიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევების საქმეების წარმოებას „ტექნიკური საფრთხის 

კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ადმინისტრაციულ წარმოებას საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, ასევე აღასრულებს 

საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებებსა და გამგებლის დავალებებს. 

2. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „ადგილობრივი 

თვითმმართელობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოში მოქმედი სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

დებულებით, წინამდებარე დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით. 

3. სამსახურის კომპეტენცია, სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება დებულებით, 

რომელსაც გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს გორის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო. 

    მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები და საქმიანობის საგანი 
1. სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევათა პრევენციისა და აღკვეთის ღონისძიებათა 

ორგანიზებას; 

ბ) არქტიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევების საქმეების წარმოებას „ტექნიკური 

საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 

გ) ადმინისტრაციულ წარმოებას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 

გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

საკითხებზე მითითებული კანონის შესაბამისად; 

დ) მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

2. სამსახურს უფლება აქვს: 
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ა) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა 

და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების, 

დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და მოსთხოვოს საჭირო 

ინფორმაცია; 

ბ) სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ჩაატაროს თათბირები და სხვა ორგანიზაციული 

ღონისძიებები; საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს სპეციალისტები და ექსპერტები; 

გ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, სამსახურის დებულებითა და გამგებლის 

დავალებით განსაზღვრეული სხვა უფლებამოსილებები. 

 მუხლი 3. სამსახურის მართვა და პერსონალი 
1. სამსახურის უფროსი არის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელე, რომელსაც 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.  
2. სამსახურის უფროსი: 
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურზე 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 შვებულებების გამოყენების, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მივლინებების, 

კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების შესახებ; 

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

მეთოდებს;  

ე) გამგებელს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა და 

რეკომენდაციებს; 

ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა 

შესახებ; 

ზ) აწარმოებს საქმეებს „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების მიზნით; 

თ) აწარმოებს ადმინისტრაციულ წარმოებას საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსით გათვალისწინებული ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე და ადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ ოქმს; 

ი) ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

3. სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს გამგებელი. 

4. სამსახურის უფროსის არყოფნისა ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, გამგებელის გადაწყვეტილებით მის მოვალეობას ასრულებს სამსახურის 

ერთ-ერთი მოსამსახურე. 

 მუხლი 4. სამსახურის პერსონალი 
1. სამსახურის პერსონალი შედგება მოხელეებისაგან, რომელთა რაოდენობა განისაზღვრება გორის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო განრიგით. 

2. სამსახურის მოსამსახურეებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

3. სამსახურის მოსამსახურეები: 

ა) სამსახურის უფროსს წარუდგენენ თავიანთ საქმიანობის შესახებ ანგარიშს; 

ბ) საკუთარი მოვალეობების შესრულებისას ხელს აწერენ მომზადებულ დოკუმენტაციას, იძლევიან 

სათანადო დასკვნებს, შეისწავლიან და წარმოადგენენ წინადადებებს, პროექტებს და სხვა შესაბამის 

დოკუმენტაციას მათზე დაკისრებული მოვალეობებისა და ცალკეული დავალებების ფარგლებში; 

გ) სამსახურის უფროსის ზედამხედველობით აწარმოებენ საქმეებს „ტექნიკური საფრთხის 

კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების 

მიზნით; 
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დ) ადგენენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ ოქმს და სამსახურის 

უფროსის ზედამხედველობით აწარმოებენ ადმინისტრაციულ წარმოებას საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე; 
ე) ასრულებენ ამ დებულებით, შინაგანაწესით, გამგებლის, გამგებლის მოადგილის და სამსახურის 

უფროსის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მოვალეობებსა და ცალკეულ 

დავალებებს. 

 მუხლი 5. სამსახურის ქონება, ფინანსები და საქმიანობის კონტროლი 
1. სამსახურის მთელი ქონება წარმოადგენს გორის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებას. 

2. სამსახურისათვის გადაცემული ქონების საკითხები რეგულირდება კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის შესაბამისად. 

3. სამსახურის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს გორის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი. 


