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მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 დადგენილება №6 

2011 წლის 7 მარტი 

ქ. მარტვილი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამსახურის დებულება 
  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 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 ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება, თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 15 ნოემბრის №28 დადგენილება ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახურის დებულება“.  

3. დადგენილება ამოქმედდეს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარისმოვალების შემსრულებელი  ბ. მიქავა 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 

დანართი  

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება 

 მუხლი 1.  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 
1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის  

სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის, სოციალური 

დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, 

დევნილთა განსახლების, რეგისტრაციის, სოციალური და სხვა სახის დახმარების 

უზრუნველყოფას, ვეტერანთა საქმეების მართვას.  

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის 

დებულების, ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად. 

 3.სამსახურის 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. 
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 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სამსახურის მოხელეებისაგან. 

2. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის 

უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები 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. სამსახურის მოხელეების ფუნქციები განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოთა 

აღწერილობებით. 

4. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და 

სამსახურებრივი კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ,,საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების 

შემუშავებასა და განხორციელებას; 

ბ) მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

უფლებამოსილებათა განხორციელებას; 

გ) ჯანდაცვის მუნიციპალური ობიექტების მართვას; 

დ) უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური 

რეაბილიტაციის ხელშეწყობას; 

ე) წინადადებების შემუშავებას ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

დაწესებულებათა შექმნისა და რეორგანიზაციის საკითხებზე; 

ვ) დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა რეგისტრაციას; 

ზ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 4. ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; 

ბ) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას; 

გ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული 

უფლებამოსილებების განხორციელებას; 

დ) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური დაწესებულებების მართვას; 

ე) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 5. სოციალური დაცვის მიმართულებით სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური სოციალური დაცვის მიმართულებით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; 

ბ) დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; 

გ) სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების 

კოორდინაციას; 
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დ) უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური 

რეაბილიტაციის ხელშეწყობას; 

ე) სოციალური დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებათა მართვას; 

ვ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 მუხლი 6.  იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების  მიმართულებით 
სამსახურის ფუნქციები 

სამსახური იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების მიმართულებით 

დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) დევნილთა ცნობისა და დევნილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე დოკუმენტაციის 

მომზადება-წარდგენას სამინისტროში; დევნილთა რეგისტრაციისა და ანკეტირების 

პროცედურების ორგანიზებას; დევნილთა განსახლების რეგისტრაციის, სოციალური და სხვა 

სახის დახმარების უზრუნველყოფას; 

ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონით 

დევნილთათვის მინიჭებული უფლებებისა და შეღავათების განუხრელ დაცვას და მათი 

ოჯახების სოციალური დაცვის მიზნით აუცილებელი ღონისძიებების გატარებას; 

 გ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით  

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 


