
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №15 

2011 წლის 31 აგვისტო 

დაბა მესტია 

,,მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის’’ დამტკიცების შესახებ 

 მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის სიტუაციებზე 

ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს 

№415 ბრძანებულებისა და ,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან 

მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად. მესტიის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

1. შეიქმნას მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შტაბი, შემდეგი შემადგენლობით: 

1. ნაკანი შმაგი – მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი (ხელმძღვანელი); 

2. მარგიანი ვიტია – სახანძრო-სამაშველო სამსახურის უფროსი; 

3. რატიანი ჯემალი – გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, მობილიზაციისა და გაწვევის სამსახურის 

უფროსი; 

4. კახიანი მაია – გამგეობის კულტურის, სპორტის, ტურიზმის სამსახურის უფროსი; 

5. ჭკადუა სერგო – სამეგრელო ზემო-სვანეთის სატყეო სამმართველო. 

2. დამტკიცდეს მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა (თან ერთვის). 

3. დადგენილება გამოქვეყნდეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით. 

4. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე                 გ. გვარლიანი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

 

   მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

შემუშავებულია ,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს 

პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს №-415 ბრძანებულებისა და ,,ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან 

მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

   მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის 

დანიშნულებაა, წინასწარ განისაზღვროს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების, შედეგების შერბილებისა და ლიკვიდაციის ღონისძიებები, 

მათი თანმიმდევრობა და ჩატარებისათვის საჭირო ძალები და საშუალებები. საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმამ უნდა უზრუნველყოს 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაში ჩართული სტრუქტურების, ძალებისა და საშუალებების კოორდინირებულ მოქმედებათა რეაგირების 

ოპერატიულობა.  

  მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

განსაზღვრავს: ფიზიკური, საჯარო და კერძო უწყებების საგანგებო სიტუაციებზე ერთიანი რეაგირების ღონისძიებებს, ეფექტურ 

მიმართულებებს და მართვას ადგილობრივ დონეზე. 

   მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია: 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფი ფიზიკური პირების, ასევე იურიდიული პირების, სამრეწველო და სოციალური 

დანიშნულების ობიექტების და ბუნებრივი გარემოს, ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან დაცვის საერთო 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების წარმართვა. ასევე, საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილების, მისი განვითარების 

შემთხვევაში, შედეგების შერბილებისა და ლიკვიდაციის ღონისძიებების შემუშავება და კოორდინაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მოკლე დახასიათება 

 

ადმინისტრაციული ცენტრი: დაბა მესტია: ფართობი--3044,5 კვ.კმ. კლიმატი კონტინენტური: წყლის ძირითადი არტერიაბი -- ბუნებრივი 

წყაროები: დაბ--1; თემი--16; სოფელი--142; მანძილი თბილისამდე--575 კმ; მანძილი ზუგდიდამდე -- 136კმ; უახლოესი პორტი ქალაქი ფოთი, 

მანძილი -240კმ; უახლოესი რკ-სადგური ქ. ზუგდიდი; უახლოესი აეროპორტი -- ქუთაისი, მანძილი -250 კმ; დაბის მოსახლეობა -- 2780; თემებისა 

და სოფლის მოსახლეობა -11467; ქალი -55%; კაცი-45%; დევნილები -821 მოსახლე; ტყის ფართობი-94.092ჰა. 

 მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსალოდნელია შემდეგი რისკები: მეწყერი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა, ზვავი, 

გრუნტის წყლები. 

 

 

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ბუნებრივი და ტექნოლოგიური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

 

საგანგებო 

დახმარების 

ფუნქციები 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის 

ამოცანები 
პასუხისმგებელი უწყება 

ფუნქცია 1 

საგანგებო მართვის 

უზრუნველყოფა 

-საგანგებო მართვის ძირითადი 

მიმართულებების შემუშავება და 

მათი განხორციელების 

კოორდინაცია: 

-საგანგებო სიტუაციების დროს 

საგანგებო ვითარების ანალიზი და 

შეფასება; 

-საგანგებო სიტუაციის ზონიდან 

მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე საგანგებო სიტუაციის 

თავიდან აცილების, ამ სიტუაციით 

                                          ძირითადი ორგანო 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

                                        დამხმარე ორგანო 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახური. 

-ტრიტორიული მართვის ორგანოები 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო 

სამსახური 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური. 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 



გამოწვეული შედეგების 

სალიკვიდაციო, საძიები-სამაშველო 

და სხვა გადაუდებელი 

ღონისძიებების დაგეგმვა, საავარიო-

სამაშველო ძალებისა და 

საშუალებების განსაზღვრა  

 

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური. 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, 

ძაგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური. 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური. 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური. 

-შპს ,,კომუნალური მეურნეობის; სამსახური. 

-შპს მესტიის რაიონული სამმართველო. 

-შპს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია. 

-შსს სახელმწიფო დაცვიის მესტიის სამსახური 

-მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი. 

-სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას’ მესტიის მ/ც. 

-სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

ეროვნული სამსახურის მესტიის სამმართველო. 

-სამეგრელო-ზემო-სვანეთის სატყეო სამმართველოს მესტიის  

ფილიალი 

ფუნქცია -2 

კავშირგაბმულობის და 

შეტყობინების 

ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა 

-კავშირგაბმულობისა და 

შეტყობინების უზრუნველყოფის 

ძირითადი ღონისძიებების 

შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია.  

-ელექტრონული კომუნიკაციების, 

საფოსტო კავშირისა და 

მაუწყებლობის საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

-ინფორმაციული ტექნოლოგების 

რესურსების დაცვა, აღდგენა და 

უწყვეტობის უზრუნველყოფა 

                                              ძირითადი ორგანო 

● მესტიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური 

 

                                             დამხმარე ორგანო 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული 

სამსახური 

-შსს მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

-ს.ს. ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას’’ მესტიის მ/ც 

 

-შპს ,,საქართველოს ფოსტა’ 

-შპს ,,კომუნალური მეურნეობა’’ 

 

 

ფუნქცია 3 

მოსახლეობის ევაკუაციის 

ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა 

-მოსახლეობის ევაკუაქციის 

უზრუნველყოფის ძირითადი 

ღონისძიებების შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია 

-ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფა 

 

ძირითადი ორგანო 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური 

 



-საევაკუაციო მარშრუტებზე 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

\-მოსახლეობის შეტყობინება და 

ინფორმირება 

-ევაკუირებულთა სამედიცინო 

უზრუნველყოფა 

-ენერგო უზრუნველყოფა 

-ცხოველების ევაკუაცია 

                                         დამხმარე ორგანო 

-სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

-ტერიტორიული მართვის ორგანო 

-შსს მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

 -ავტომომსახურება 

-შპს ,,მესტია-ტური’’ დ. მესტია 

-აიპ ,,მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’ 

-შპს მესტიის რაიონული საავადმყოფო 

-შპს მესტიის ამბულ. პოლიკ. სამშობიარო სახლის გაერთიანება 

-სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას’’ მესტიის სამმართველო 

-მესტიის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი 

-სამოქალაქო რეესტრის მესტიის სარეგისტრაციო სამსახური 

 

 

ფუნქცია-4 

საძიებო-სამაშველო 

საავარიო-სამაშველო და 

საავარიო აღდგენითი 

სამუშაოების ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა 

-საძიებო-სამაშველო, საავარიო-

აღდგენითი სამუშაოების 

განხორციელების კოორდინაცია: 

-საძიებო-სამაშველო, საავარიო-

სამაშველო და საავარიო-აღდგენითი 

სამუშაოების შესასრულებლად 

საჭირო ძალებისა და საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა 

 

                                       ძირითადო ორგანო 

 

 

* სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

 

                                                   დამხმარე ორგანო 

- მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური. 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

- შსს მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

- აიპ.“ მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ 

--შპს ,,მესტიის საგზაო სამმართველო“ 

-ავტომომსახურება 

-შპს მესტია ტური“ 

-შპს საქართველსო ფოსტა 

-ს.ს. ,,ენერგო-პრო ჯორჯია’’-ს მესტიის მომსახურების ცენტრი 

 

  



ფუნქცია-5 

სატრანსპორტო 

უზრუნველყოფა 

სატრანსპორტო უზრუნველყოფის 

ძირითადი ღონისძიებების 

შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია 

-საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი საავტომობილო 

სარკინიგზო საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა 

-ტრანსპორტის მოძრაობის 

რეგულირება და დაცვის 

უზრუნველყოფა 

                                     ძირითადი ორგანო 

 

* მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

 

                                 დამხმარე ორგანო 

--შსს მესტიის საგზაო სამმართველო 

-ავტომომსახურება 

--შპს ,,მესტია-ტური’’  

--შსს მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

- კერძო სექტირო 

 

 

ფუნქცია-6 

სამედიცინო 

უზრუნველყოფა 

 

-სამედიცინო უზრუნველყოფის 

ძირითადი ღონისძიებების 

შემუშავება და განხორციელების 

კოორდინაცია. საგანგებო 

სიტუაციების დროს სამედიცინო 

ძალებისა და საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა 

-სანიტარიულ-ჰიგიენური 

ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

-გარდაცვლილთა აღრიცხვა 

-სამედიცინო ტრანსპორტის 

უზრუნველყოფა 

                                          ძირითადი ორგანო 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური. 

 

                                         დამხმარე ორგანო 

-ა.ი.პ. ,,მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი’’ 

-შპს. მესტიის რაიონული საავადმყოფო 

-შპს. მესტიის ამბულატორულ- პოლიკლინიკური საავადმყოფო 

-შპს. ,,მესტიის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების სამსახური-03’’ 

-შსს. მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს. მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

-შსს. სახელმწიფო დაცვის სამსახური 

-ტერიტორიული მმართვის ორგანოები 

-სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

ეროვნული სამსახურის მესტიის სამმართველო. 

-კერძო სააფთიაქო ქსელი 

-სამოქალაქო რეესტრის მესტიის სარეგისტრაციო სამსახური 

ფუნქცია-7 

ჰუმანიტარული 

მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა 

საგანგებო სიტუაციებში 

ჰუმანიტარული მხარდაჭერის 

ღონიძიებების განხორციელების კოო 

 

ძირითადი ორგანო 

* ა.ი.პ. ,,მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

 

დამხმარე ორგანო 



 

-შსს. მესტიის რაიონულლი სამმართველო 

-შსს. მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

-კერძო სექტორი 

ფუნქცია-8 

ხანძრებზე 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

უზრუნველყოფა 

ხანძრებზე ხანძარსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია 

-სახანძრო ტექნიკის გადაადგილების 

უზრუნველყოფა 

-ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; 

-სამედიცინო უზრუნველყოფა 

                           ძირითადი ორგანო 

* სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

 

დმხმარე ორგანო 

-მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახური 

- მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური 

-სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამმართველო 

-ავტომომსახურეობა 

-შპს მესტია-ტური 

-შპს. მესტიის საგზაო სამმართველო 

-ა.ი.პ. მესტიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 

-ტერიტორიული მართვის ორგანოები 

-შსს. მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

-შსს სახელმწიფო დაცვის მესტიის სამსახური 

-კერძო სექტორი  

  

ფუნქცია-9 

ენერგომომარაგების 

უზრუნველყოფა 

ენერგომომარაგების 

უზრუნველყოფის ძირითადი 

ღონისძიებების შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია 

-საგანგებო სიტუაციების დროს 

ენერგომომარაგების აღდგენითი 

ღონისძიებების 

უზრუნველყოფისათვის საჭირო 

ძალებისა და საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა 

-ენერგომომარაგების ობიექტების 

დაცვის უზრუნველყოფა 

                            ძირითადი ორგანო 

მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის სამსახური 

 

                          დამხმარე ორგვანო 

-შსს. მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს დაცვის პოლიცია 

-შსს მესტიის საპატრულო პოლიცია 

-შსს ,,კომუნალური მეურნეობა 

-ს.ს. „ენერგო-პრო ჯორჯია-ს მესტიის მომსახურების ცენტრი 

ფუნქცია-10 -მცენარეთა და ცხოველთა                             ძირითადი ორგანო 



მცენარეთა და ცხოველთა 

დაცვის უზრუნველყოფა 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ძირითადი ღონისძიებების 

შემუშავება და განხორციელების 

კოორდინაცია 

-მცენარეთა და ცხოველთა 

უსაფრთხოებისათვის საჭირო 

ძალებისა და საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა 

-სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების 

დაცვის უზრუნველყოფა  

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის 

ეროვნული სამსახურის მესტიის სამმართველო 

 

დამხმარე ორგანო 

-სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

-ტერიტორიული მართვის ორგანოები 

-შსს მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

-ავტომომსახურეობა 

-შპს ,,მესტია-ტური’’ 

-კერძო სექტორი 

ფუნქცია-11 

მატერიალუირ- ტექნიკური 

მომსახურეობა 

-მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის ძირითადი 

ღონისძიებების შემუშავება და 

განხორციელების კოორდინაცია 

-ტრანსპორტითა და 

კავშირგაბმულობით 

უზრუნველყოფა 

-მატერიალურ-ტექნიკური 

საშუალებების დაცვის 

უზრუნველყოფა 

               ძირითადი ორგანო 

*მესტიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური 

 

                      დამხმარე ორგანო 

-ტერიტორიული მართვის ორგანოები 

-გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 

-შპ.ს. საქართველოს ფოსტა 

-შსს. მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს მესტიის საუბნო-საპატრულო პოლიცია 

-ავტომომსახურეობა 

-შპ.ს. ,,მესტია-ტური’’ 

ფუნქცია-12 

საინჟინრო უზრუნველყოფა 

-საგანგებო სიტუაციების საინჟინრო 

უზრუნველყოფის ძირითადი 

ღონიძიებების  შემუშავება და 

განხორციელების კოორდინაცია 

ინფრასტრუქტურის აღდგენა 

                         ძირითადი ორგანო 

* მესტიის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური 

 

დამხმარე ორგანო 

-შპს. მესტიის საგზაო სამმართველო 

-შპს კომუნალლური მეურნეობის სამსახური 

-კერძო სექტორი 

ფუნქცია-13 

სურათითა და წყლით 

უზრუნველყოფა 

-სასურსათო და წყლით 

უზრუნველყოფის ძირითადი 

ღონისძიებების შემუშავება და 

განხორციელების კოორდინაცია 

-საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი სასურსათო და 

წყლით უზრუნველყოფის ძალებისა 

                       ძირითადი ორგანო 

* მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვიტარების სამსახური 

 

დამხმარე ორგანო 

-სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 

ეროვნული სამსახურის მესტიის სამმართველო 



და საშუალებების მზადყოფნის 

უზრუნველყოფა 

-სურსათისა და წყლის დაცვის 

უზრუნველყოფა 

-შსს მესტიის რაიონული სამმართველო 

-ტერიტორიული მართვის ორგანოები 

-ს.ს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია’’-ს მესტიის მ/ც 

-საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების ცენტრი 

ფუნქცია-14 

კულტურული 

მემკვიდრეობის მოძრავი 

ობიექტების ევაკუაციის 

უზრუნველყოფა  

-კულტურული მემკვიდრეობის 

მოძრავი ობიექტების უსაფრთხო 

ზონაში ევაკუაციის 

უზრუნველყოფის ძირითადი 

ღონისძიებების შემუშავება  და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია 

-საევაკუაციო ღონისძიებების 

დაცვის უზრუნველყოფა 

-ფინანსური ფასეულებობის დაცვოს 

უზრუნველყოფა 

                       ძირითადი ორგანო 

* მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, 

ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 

 

                          დამხმარე ორგანო 

-სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

-ტერიტორიული მართვის ორგანოები 

-შსს. მესტიის რაიონული სამმართველო 

-შსს სახელმწიფო დაცვის მესტიის სამსახური 

-ავტომომსახურება 

-შპს. ,,მესტია ტური’’  

 


