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სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №25 

2010 წლის 4 ნოემბერი  

ქ. სამტრედია  

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის, ადგილობრივი 

მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო - ტექნიკური უზრუნველყოფის, 

სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად,  

 მუხლი 1 
 დამტკიცდეს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის, 

ადგილობრივი მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო-ტექნიკური უზრუნველყოფის, 

სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება (დანართი №1); 

 მუხლი 2 
 ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ზედამხედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და შესყიდვების სამსახურის დებულებისა 

და სტრუქტურის დამტკიცების შესახებ“ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 24 ივლისის №26 დადგენილება. 

  მუხლი 3  
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე  ა. ჯვარშეიშვილი 

დანართი №1 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის, ადგილობრივი 

მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო-ტექნიკური უზრუნველყოფის, სტატისტიკის, 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება 

 მუხლი 1  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის, ადგილობრივი 
მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო-ტექნიკური უზრუნველყოფის, 
სტატისტიკის, ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური 

1. სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის, ადგილობრივი 

მოსაკრებლების, შესყიდვების, სამეურნეო-ტექნიკური უზრუნველყოფის, სტატისტიკის, 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) არის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული.  

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, გამგეობის 

დებულების, ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახურის საშტატო განრიგი განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით. 
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 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
1. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა 

აღწერილობით.  

2. სამსახურს აქვს სტრუქტურული ქვედანაყოფი – ზედამხედველობის, ადგილობრივი 

მოსაკრებლებისა და შესყიდვების განყოფილება. 

3. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 

მოხელეებისაგან. 

4. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის 

უფლებამოსილებები განისაზღვრება გამგეობის დებულებითა და შესაბამისი სამუშაოთა 

აღწერილობით. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, 

განყოფილების უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს განყოფილების ერთ-ერთი 

მოხელე. 

5. განყოფილების მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება გამგეობის 

დებულებითა და შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობებით. 

6. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სამსახურებრივი 

კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ" 

საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

7. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის უფლება-

მოვალეობებს ახორციელებს განყოფილების უფროსი.  

 მუხლი 3. სამსახურის საჯარო მოხელეები 
1. სამსახურის საჯარო მოხელეებია: 

ა) სამსახურის უფროსი; 

ბ) განყოფილების უფროსი; 

გ) მთავარი სპეციალისტი; 

დ) წამყვანი სპეციალისტი; 

ე) უფროსი სპეციალისტი; 

ე) სპეციალისტი. 

 მუხლი 4. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობების ზედამხედველობას 

და მშენებლობის ხარისხზე კონტროლის დაწესებას;. 

ბ) ადმინისტრაციულ დარღვევაზე ზედამხედველობა-კონტროლის განხორციელებას, მათი 

დარღვევის სახეობის მიხედვით აღრიცხვას, რეაგირებასა და აღნიშნულის შესახებ 

საინფორმაციო ბაზის შექმნას; 

გ) ზედამხედველობის განხორციელების ასპექტში დარღვევის აღმოფხვრის ღონისძიებების 

გატარებას; 

დ) მუნიციპალიტეტის საქალაქო მეურნებაზე, იერსახეზე, კეთილმოწყობაზე, გარე რეკლამის 

განთავსებასა და საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვაზე კონტროლის 

დაწესებას;  

ე) ადგილობრივი მოსაკრებლების გადამხდელთა ბაზის შექმნას და მათ მიერ 

შესასრულებელი ან/და შესრულებული ვალდებულებების პერიოდულ ანალიზს;  

ვ) ადგილობრივი მოსაკრებლების თაობაზე წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების 

პროექტების მომზადებას;  
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ზ) „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ” საქართველოს კანონისა და საკრებულოს მიერ 

მიღებული „დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ინსტრუქციის” 

შესაბამისად ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას;  

თ) მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის პროექტის შემუშავებას; 

ი) შესყიდვების გეგმით განსაზღვრული მუნიციპალური შესყიდვების განხორციელების 

მომზადებას მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად;  

კ) თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი 

სახსრების რაციონალურ ხარჯვას, შესყიდვების პროცედურების კანონიერების დაცვით; 

ლ) შესყიდვების ჩატარების შესახებ პერიოდული და ყოველწლიური ანგარიშების შედგენას 

და გამგებლისათვის წარდგენას საკრებულოს თავმჯდომარისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოსათვის წარსადგენად;  

მ) საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას; 

ნ) საოფისე ავეჯის, კომპიუტერების და სხვა ტექნიკის მოვლა-პატრონობას, რემონტს და 

ტექნიკურ მომსახურებას; 

ო) მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და სტრუქტურული ერთეულების საოფისე მასალებითა 

და სხვა ტექნიკური საშუალებებით მომარაგებას;  

პ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების 

მოვლა-პატრონობას, რემონტსა და ტექნიკურ მომსახურებას; 

 ჟ) ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვებასა და დამუშავებას; 

 რ) წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური პროექტების განხორციელების მიზნით 

კერძო ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით; 

 ს) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას; 

ტ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ 

საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით; 

უ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან 

დაკავშირებით; 

ფ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის 

უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით. 

 მუხლი 5. ზედამხედველობის, ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და შესყიდვების 
განყოფილების ფუნქციები  

1. განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის ფარგლებში მიმდინარე მშენებლობების ზედამხედველობას 

და მშენებლობის ხარისხზე კონტროლის დაწესებას;. 

ბ) ადმინისტრაციულ დარღვევაზე ზედამხედველობა-კონტროლის განხორციელებას, მათი 

დარღვევის სახეობის მიხედვით აღრიცხვას, რეაგირებასა და აღნიშნულის შესახებ 

საინფორმაციო ბაზის შექმნას; 

გ) ზედამხედველობის განხორციელების ასპექტში დარღვევის აღმოფხვრის ღონისძიებების 

გატარებას;  

დ) მუნიციპალიტეტის საქალაქო მეურნებაზე, იერსახეზე, კეთილმოწყობაზე, გარე რეკლამის 

განთავსებასა და საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვაზე კონტროლის 

დაწესებას;  

 ე) ადგილობრივი მოსაკრებლების გადამხდელთა ბაზის შექმნას და მათ მიერ 

შესასრულებელი ან/და შესრულებული ვალდებულებების პერიოდულ ანალიზს;  

ვ) ადგილობრივი მოსაკრებლების თაობაზე წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების 

პროექტების მომზადებას; 
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ზ) „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ” საქართველოს კანონისა და საკრებულოს მიერ 

მიღებული „დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლის ინსტრუქციის” 

შესაბამისად ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას;  

თ) მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის პროექტის შემუშავებას; 

ი) შესყიდვების გეგმით განსაზღვრული მუნიციპალური შესყიდვების განხორციელების 

მომზადებას მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებების შესაბამისად;  

კ) თვითმმართველის ერთეულის ბიუჯეტით შესყიდვებისათვის განკუთვნილი ფულადი 

სახსრების რაციონალურ ხარჯვას, შესყიდვების პროცედურების კანონიერების დაცვით; 

ლ) შესყიდვების ჩატარების შესახებ პერიოდული და ყოველწლიური ანგარიშების შედგენას 

და გამგებლისათვის წარდგენას საკრებულოს თავმჯდომარისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოსათვის წარსადგენად. 

 მუხლი 6. სამსახურის უფლებები 
1. სამსახურს უფლება აქვს მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის საქმიანობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია, საჭიროების შემთხვევაში ცალკეული საკითხის განხილვის, 

დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით. 

2. საქართველოს კანონის „ტექნიკური საფრთხის კონტროლის” შესაბამისად დადგენილი 

წესით გასცეს მითითებები სამართალდამრღვევის მიმართ. 

3. სამსახურს აქვს ბეჭედი და შტემპი სამსახურის სრული დასახელებით, რომლის 

გამოყენების წესი განისაზღვრება გამგებლის ბრძანებით. 

 მუხლი 7. სამსახურის რეორგანიზაცია 
სამსახურის რეორგანიზაცია და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები 

წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 


