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ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  

დადგენილება №42 

2010 წლის 31 დეკემბერი 

დ. ლენტეხი 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ  

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

1-ლი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად: 

1. დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის 

დებულება.  

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 11 

ივლისის №10 დადგენილება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ” 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                                  ვ.ქურასბედიანი 

  

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება 

თავი I. ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 

1. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური (ტექსტში შემდგომში - სამსახური) არის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს გამგეობის 

საქმისწარმოების, საკადრო საკითხთა, აგრეთვე გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 

გამგეობის საქმიანობის სამართლებრივად წარმართვას. ხელს უწყობს გამგეობის სტრუქტურული 

ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების მუშაობის კოორდინაციას.  

  2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის, „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების“, ამ 

დებულების, მოქმედი კანონმდებლობის და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი ორგანოების სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა)იურიდიული განყოფილება; 

ბ) კადრების განყოფილება; 

გ) საქმის წარმოების განყოფილება; 

დ) საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება. 

3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლება-მოვალეობა 

განისაზღვრება გამგეობის დებულების მე-10 მუხლით, ამ დებულებით და სამსახურის უფროსის 

სამუშაოთა აღწერილობით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით სამსახურის 

უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი. 
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4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 

მოხელეებისაგან. 

5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის 

უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ დებულებით და სამუშაოთა აღწერილობით. განყოფილების 

უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, განყოფილების უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ახორციელებს განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე. 

6. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია სამსახურის უფროსის 

წინაშე. 

7. განყოფილების მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება ამ დებულებით და 

შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობებით. 

 8. სამსახურის უფროსს და სამსახურის მოხელეებს „საჯარო სამსახურის შესახებ” კანონისა და ამ 

დებულების შესაბამისად ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი.  

 მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური უზრუნველყოფს: 

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის კორესპოდენციების მიღებას და 

ადრესატებისათვის გადაგზავნას; 

ბ) საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის სამართლებრივი აქტების და სხვა დოკუმენტების 

გამოქვეყნებას, მიღებული კორესპონდენციის რეგისტრაციას და მათ გადანაწილებას 

დანიშნულებისამებრ საკრებულოს, მუნიციპალურ სამსახურებსა და ტერიტორიულ ორგანოებს 

შორის; 

გ) საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის დავალებების რეგისტრაციას, მათი 

შესრულების კონტროლს; 

დ) ადმინისტრაციული წარმოების დადგენილი წესების და პროცედურების დაცვას; 

ე) გამგეობის, სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების სამუშაოთა გეგმების მომზადებას; 

ვ) საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას და არქივირებას; 

ზ) მოქალაქეთა საინფორმაციო მომსახურებასა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას; 

თ) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის შემუშავებას და მის 

განხორციელებას; 

ი) მუნიციპალიტეტის მოსამსახურეთა მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველყოფას და კონტროლს. საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით 

სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას; 

კ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების კონტროლს 

საკადრო პოლიტიკის განხორციელებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში; 

ლ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების ფუნქციურ და 

მართვის პროცედურების ანალიზს და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას; 

მ) ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სტაბილურობის, 

სამსახურებრივი გადაადგილების და დენადობის თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავებას, პერიოდულ ანალიზს და შეფასებას; 

 ნ) ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა რეზერვის შექმნას და 

რეზერვისტთა მიზნობრივ გამოყენებას; 

ო) მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა ატესტაციებს და ვაკანტურ 

თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ორგანიზებას; 

პ) მუნიციპალიტეტის მოსამსახურეთა პროფესიული დონის ანალიზს, მათი მომზადების, 

გადამზადების, კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზებას, სტაჟირებასთან და პრაქტიკის გავლასთან 

დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; 

ჟ) საკრებულოს თავმჯდომარის, გამგებლის, მუნიციპალური სამსახურების და ტერიტორიული 

ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას; 
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რ) გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების და სხვა დოკუმენტების 

სამართლებრივ გამართულობას, მათ შეაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ აქტებთან. 

ს) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სამართლებრივი 

აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 4. იურიდიული განყოფილების ფუნქციები: 
იურიდიული განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის, გამგებლის, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული 

ორგანოების იურიდიულ კონსულტირებას, სამართლებრივი დასკვნების მომზადებას; 

ბ) გამგეობაში შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტების, სხვა დოკუმენტების 

სამართლებრივ გამართულობას, მათ შესაბამისობას მოქმედ კანონმდებლობასთან და 

მუნიციპალიტეტის ნორმატიულ აქტებთან; 

გ) გამგეობის კანონიერი ინტერესების დაცვას სასამართლოში; 

დ) გამგეობის კანონიერი ინტერესების დაცვას სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო 

ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;  

ე) მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმას-

რულებელი ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების 

განხორციელებას. 

 მუხლი 5. კადრების განყოფილების ფუნქციები 
 კადრების განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის შემუშავებასა და მის 

განხორციელებას; 

ბ) მუნიციპალურ მოსამსახურეთა მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

მოთხოვნათა შესრულების უზრუნველყოფას და კონტროლს, საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით 

სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებას;  

გ) მუნიციპალურ მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოებას; ჩანართი ფურცლების აღრიცხვა-

წარმოებას; სოციალური საკითხების გადაწყვეტას და საპენსიო საბუთების გაფორმებას წელთა 

ნამსახურობის მიხედვით; 

დ) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების ფუნქციურ და 

მართვის პროცედურების ანალიზს და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ე) გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების კონტროლს 

საკადრო პოლიტიკის განხორციელებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში; 

ვ) ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სტაბილურობის, 

სამსახურებრივი გადაადგილების და დენადობის თაობაზე სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავებას, პერიოდულ ანალიზსა და შეფასებას; 

ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა რეზერვის ერთიანი ბანკის 

შექმნას და რეზერვისტთა მიზნობრივ გამოყენებას;  

თ) მუნიციპალიტეტის მოსამსახურეთა ატესტაციების და ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის 

ჩატარების ორგანიზებას; 

ი) მუნიციპალიტეტის მოსამსახურეთა პროფესიული დონის ანალიზს, მათი მომზადების, 

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზებას; სტაჟირებასთან და პრაქტიკის 

გავლასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტას; 

კ) თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთათვის კონსულტაციების გაწევას მათი 

სამართლებრივი მდგომარეობის, შეზღუდვების და სამსახურის გავლასთან დაკავშირებულ სხვა 

საკითხებზე; 

ლ) საკადრო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა შემუშავებასა და განხორციელების 

კოორდინაციას; 
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მ) გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულთა და ტერიტორიულ ორგანოთა საკადრო პოტენციალის 

ანალიზს, კადრების საჭიროებათა შესწავლას და საკადრო რესურსების გამოყენების პროცესის 

ოპტიმიზაციის მიზნით შესაბამისი წინადადებების მომზადებას; 

ნ) მუნიციპალურ მოსამსახურეთა მიერ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის სისრულის და შესაბამისობის შემოწმებას; 

ო) ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, 

სამსახურეობრივი გადაადგილების, გადაყვანის, გათავისუფლების, უფლებამოსილებათა 

შეჩერების, შვებულებაში გასვლის და მივლინების დოკუმენტურ გაფორმებას; 

პ) გამგეობის შტატგარეშე და დამხმარე მოსამსახურეებთან შრომითი ხელშეკრულებების 

გაფორმებას; აღრიცხვასა და კონტროლს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების 

დაცვაზე. 

 მუხლი 6. საქმისწარმოების განყოფილების ფუნქციები; 
 საქმისწარმოების განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვას;  

ბ) შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციასა და ინდექსაციას;  

გ) დოკუმენტების გადაცემას შემსრულებლისათვის;  

დ) დავალებების სათანადოდ გაფორმებას; 

ე) დოკუმენტების შესრულების კონტროლს და შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 

ინფორმაციის მომზადებას; 

ვ) გასული დოკუმენტების გაგზავნას;  

ზ) საქმეთა მომზადებას არქივისათვის ჩასაბარებლად; 

თ) საქმეთა ნომენკლატურის შედგენას;  

ი) ადმინისტრაციული წარმოების წესებისა და პროცედურების დაცვას; 

კ) საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადო გამოყენებას; 

ლ) თვითმმართველობის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობას და კონტროლს მათ 

დაცვაზე. 

 მუხლი 7. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ფუნქციები 
 საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ადმინისტრირებას; 

ბ) საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით მიღებული საკრებულოს, საკრებულოს 

თავმჯდომარისა და გამგებლის სამართლებრივი აქტების გამოქვეყნებას; 

გ) ინიციირებული საკრებულოს დადგენილებების პროექტების, საკრებულოს დღის წესრიგის 

პროექტის გამოქვეყნებას; 

დ) საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობების გამოქვეყნებას; 

ე) გამგეობის საქმიანობის ანგარიშების გამოქვეყნებას; 

ვ) მოქალაქეთა მისაღების მეშვეობით „ერთი ფანჯრის“ პრინციპის დაცვით მოქალაქეთა 

საინფორმაციო მომსახურეობას; 

ზ) საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის პრესკონფერენციების ჩატარებას, 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის შესახებ 

ყოველთვიური პრეს-დაიჯესტის მომზადებასა და გამოქვეყნებას; მათ ურთიერთობას მასობრივ 

საინფორმაციო საშუალებებთან; 

თ) ჟურნალისტების აკრედიტაციას საკრებულოსა და გამგეობაში; 

ი) მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირებას; 

კ) მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული მართვის ორგანოებისათვის საჭირო 

ინფორმაციის მოძიებასა და სელექციას; 

ლ) მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა 

სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას. 
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 მუხლი 8. სამსახურის განყოფილების უფროსი 
1. ადმინისტრაციული სამსახურის განყოფილების უფროსს „საჯარო სამსახურის შესახებ" 

კანონისა და ამ დებულების შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. განყოფილების უფროსი: 

ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;  

 


