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მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოs 

დადგენილება №25 

2010 წლის 15 ნოემბერი 

ქ. მარტვილი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულება 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 22-ე 

მუხლის „ი“ პუნქტისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების 

(რეგლამენტის) მე-5 მუხლის „გ“ პუნქტის თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაადგინა: 

1. დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და 

ქონების მართვის სამსახურის დებულება თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 27 თებერვლის №7/9 

დადგენილება. 

3. დაევალოს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს „ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოს დადგენილების 

რეგისტრაცია და გამოქვეყნება. 

4. დადგენილება ამოქმედდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე    ზ. გოროზია 

დანართი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულება 

 მუხლი 1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და 
ქონების მართვის სამსახური 

1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების და ქონების 

მართვის სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ეკონომიკური განვითარების 

მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სათანადო სტატისტიკური 

ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვას.  

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის 

დებულების, ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად. 

3. სამასხურის უფროსის თანამდებობაზე, როგორც წესი, ინიშნება პირი, რომელსაც აქვს 

უმაღლესი განათლება და მუშაობის არანაკლებ სამი წლის სტაჟი.  

4. სამსახურის უფროსს და სამსახურის საჯარო მოხელეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი.  

5. სამსახურის საშტატო განრიგი და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვრება 

გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სამსახურის მოხელეებისაგან. 
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2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება გამგეობის დებულების მე-15 მუხლით და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა 

აღწერილობით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მისი დავალებით, სამსახურის უფროსის 

უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე.  

3. სამსახურის მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება გამგეობის დებულების 

მე-19 მუხლით. განყოფილების მოხელეების ფუნქციები განისაზღვრება შესაბამის სამუშაოთა 

აღწერილობებით. 

4. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სამსახურებრივი 

კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ კანონის შესაბამისად. 

 მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვებასა და დამუშავებას; 

ბ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას; 

გ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ეკონომიკური 

განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, 

შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე; 

დ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების 

მონიტორინგს; 

ე) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი 

ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის 

შექმნასა და განახლებას; 

ვ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების 

რეგისტრაციას;  

ზ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას მუნიციპალიტეტის 

ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე;  

თ) წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის 

საკითხებზე;  

ი) წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალური ქონების 

შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე;  

კ) ზედამხედველობას მუნიციპალური ქონების დაცვაზე, მოვლა-პატრონობაზე, 

მართლზომიერ სარგებლობასა და განკარგვაზე;  

ლ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის, 

აქციონერის უფლება-მოვალეობათა განხორციელებას;  

მ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 4. ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის მიმართულებით  
სამსახურის ფუნქციები 

სამსახური ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის მიმართულებით 

დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზებას, 

პროგრამის განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავებას; 

ბ) ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვებასა და დამუშავებას; 
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გ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ 

საჭირო ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების შემუშავებას; 

გ) წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის 

მონაწილეობით საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე; 

დ) წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური პროექტების განხორციელების მიზნით 

კერძო ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით; 

ე) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო 

პროექტების შესადგენად;  

ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის 

წინადადებების მომზადებას;  

ზ) მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების 

ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვას; 

თ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების 

ზედამხედველობას; 

ი) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 5. მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის მიმართულებით სამსახურის 
ფუნქციები 

სამსახური მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის მიმართულებით დადგენილი 

წესით უზრუნველყოფს: 

ა) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას და 

რეგისტრაციას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას; 

გ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრასა და 

შეცვლასთან დაკავშირებით; 

დ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ 

საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით; 

ე) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებული საწარმოების მართვის საკითხებზე; 

ვ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან 

დაკავშირებით; 

ზ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებასა და 

სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით; 

თ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 


