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ქ. თბილისის ისანი-სამგორის 
რაიონის გამგეობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 
 
 “ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის, ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსისი 61-ე მუხლის, “საქართველოს დედაქალაქის _ 
თბილისის შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის მე-3 პუნქტის “ნ” 
ქვეპუნქტისა და ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 12 ოქტომბრის N1-1 
გადაწყვეტილებით დამტკიცებული “ქ.თბილისის მერიის დებულების” 29-ე მუხლის 
შესაბამისად, ვბრძანებ: 
       1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობის 
თანდართული დებულება. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქ. თბილისის მერის 2005 წლის 12 აპრილის 
N9 ბრძანება “ისანი-სამგორის  რაიონის გამგეობის სტრუქტურისა და საშტატო 
ნუსხის  დამტკიცების შესახებ”; 

3. ბრძანება ამოქმედდეს “ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს 
კანონის შესაბამისად 2007 წლის 3 იანვრიდან. 
 
                       ქ. თბილისის მერი                                      გიორგი უგულავა 

 
                                                                                                                  დანართი 

 
ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობის 

დებულება 
 

 ქ.თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობის დებულება “საქართველოს 
დედაქალაქის – ქ. თბილისის შესახებ” საქართველოს კანონის და “ქ. თბილისის 
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 12 
ოქტომბრის N1-1 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული დებულების შესაბამისად, 
განსაზღვრავს რაიონის გამგეობის უფლებამოსილებებს, სტუქტურასა და 
საქმიანობის წესს. 
 
 

თავი I. 
ზოგადი დებულებანი 

 



მუხლი 1. რაიონის გამგეობის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
   1. ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში გამგეობა) არის 
ქალაქ თბილისის მერიის ტერიტორიული ორგანო, რომელიც “საქართველოს 
დედაქალაქის-ქალაქ თბილისის შესახებ” საქართველოს კანონით, “ქ. თბილისის 
მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 12 
ოქტომბრის N1-1 გადაწყვეტილებით  განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში 
უზრუნველყოფს ადგილობრივი მნიშვნელობის ყველა საკითხის გადაწყვეტას და 
ადმინისტრაციული ერთეულის_რაიონის მართვას.  
   2. გამგეობა თავის საქმიანობას წარმარათავს საქართველოს კონსტიტუციის, 
“ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის, 
“საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ” საქართველოს კანონის, ქალაქ 
თბილისის საკრებულოს, მერის, თბილისის მთავრობის აქტებისა და ამ დებულების 
საფუძველზე. 
   3. გამგეობა თავის საქმიანობაში ხელმძღვენელობს კანონიერების, 
საჯაროობის, კოლეგიალობის, ეროვნული ტრადიციების და წეს-ჩვეულებების, 
ადამიანთა უფლება_თავისუფლებათა დაცვის, საერთო სახელმწიფო და 
ადგილობრივი ინტერესების ერთიანობისა და საზოგადოებრივი აზრის 
გათვალისწინების პრინციპებით. 
   4. გამგეობას აქვს ბიუჯეტი, ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 
                          

თავი II. 
გამგეობის ძირითადი მიზნები და ამოცანები 

 
მუხლი 2. გამგეობის ძირითადი მიზნები და ამოცანები 
გამგეობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში: 
ა) უზრუნველყოფს საქართველოს კანონების, ქალაქ თბილისის მერის, 

საკრებულოს, ქ. თბილისის მთავრობისა და საქართველოშიმოქმედი სხვა აქტების 
შესრულებას; 

ბ) შეიმუშავებს რაიონის ბიუჯეტის პროექტს და წარუდგენს ქალაქ თბილისის 
მთავრობას განსახილველად; უზრუნველყოფს ქ. თბილისის საკრებულოს მიერ 
დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას; 

გ) უზრუნველყოფს ადგილობრივ საზოგადოებრივ მომსახურებათა 
ორგანიზებას; 

დ) ხელმძღვანელობს დაქვემდებარებული სამსახურების, დაწესებულებებისა 
და ორგანიზაციების საქმიანობას; 

ე) შეიმუშავებს რაიონის კომპლექსური სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების პროგრამის პროექტს, მიზნობრივ პროგრამებს და წარუდგენს ქალაქ 
თბილისის მთავრობას განსახილველად,  უზრუნველყოფს დამტკიცებული 
პროგრამის შესრულებას; 

ვ) სახელმწიფო და ქალაქ თბილისის განვითარების პროგრამებიდან 
გამომდინარე ახორციელებს ეკონომიკურ რეფორმებს საბაზრო ეკონომიკის 
პრინციპებისა და ადგილობრივი ინტერესების გათვალისწინებით. 



 
თავი III. 

გამგეობის შემადგენლობა 
 

 მუხლი 3. გამგეობის შემადგენლობა 
1. გამგეობა შედგება: რაიონის გამგებლის, მისი მოადგილეებისა და ცალკეული 

რაიონული სამსახურის (განყოფილების) ხელმძღვანელისგან. 
2. რაიონის გამგებელს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს ქალაქ თბილისის მერი. 
3. გამგეობის სტრუქტურას, დებულებას და საშტატო ნუსხას შეიმუშავებს 

გამგებელი და ამტკიცებს ქალაქ თბილისის მერი.  
 

მუხლი 4. რაიონის გამგებლის კომპეტენცია 
1. რაიონის გამგებელი: 
 ა) თანამდებობრივად შედის ქალაქ თბილისის მთავრობაში; 
 ბ) წარმართავს გამგეობის საქმიანობას; 

  გ) დებულების შესაბამისად შეიმუშავებს და ქალაქ თბილისის საკრებულოს 
დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგეობის შემადგენლობას; 

 დ) მერს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგეობის წევრებს;  
  ე) გამგებლის შესაბამისი დარგის მოადგილის წარდგინებით, მერთან 
შეთანხმებით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს  
გამგეობის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთა უფროსებს; 
  ვ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს  
დაქვემდებარებულ სტრუქტურათა ხელმძღვანელებს, ანაწილებს ფუნქციებს 
გამგეობის წევრთა შორის, გასცემს შესაბამის დავალებებს, იწვევს და 
თავჯდომარეობს გამგეობის სხდომებს და თათბირებს; 
  ზ) ორგანიზებას უწევს რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
პროგრამების შედგენას, უზრუნველყოფს დამტკიცებული ბიუჯეტისა და რაიონის 
სოციალური განვითარების პროგრამების შესრულებას; 

თ) მისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელს აწერს გამგეობის სახელით დადებულ 
ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს, წარმოადგენს და მოქმედებს გამგეობის 
სახელით, ასრულებს სხვა წარმომადგენლობით ფუნქციებს; 

ი) ხელს აწერს გამგეობის ფინანსურ დოკუმენტებს, თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებსა და განკარგულებებს, ხელს აწერს გამგეობის 
დადგენილებებს; 

კ)  “საჯარო სამსახურის შესახებ” კანონის 72-ე და 73-ე მუხლის შესაბამისად 
ამტკიცებს გამგეობის შინაგანაწესს; 

ლ) ამტკიცებს გამგეობის რეგლამენტს; 
მ) აჩერებს ან აუქმებს გამგეობის სამსახურის ხელმძღვანელთა 

გადაწყვეტილებებს; 
ნ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს; 



ო) ხელმძღვანელობს სამხედრო განყოფილებების მიერ მოქალაქეთა სამხედრო 
აღრიცხვაზე აყვანას, მათ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევას და 
თავჯდომარეობს გამწვევ კომისიას. 

2. რაიონის გამგებელი ანგარიშვალდებულია ქალაქ თბილისის მერისა და 
საკრებულოს წინაშე. 
 

მუხლი 5. გამგებლის გადადგომა 
1. გამგებელს აქვს გადადგომის უფლება. იგი უფლებამოსილებას იხსნის და 

პასუხისმგებელია ქ.თბილისის მერის წინაშე. 
     2.   გამგებელი თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს ქალაქ თბილისის 
მერის მიერ ახალი გამგებლის დანიშვნამდე.  
         

მუხლი 6. რაიონის გამგებლის მოადგილეები 
1. გამგებელს  შეიძლება ჰყავდეს არა უმეტეს სამი მოადგილისა. 
2. გამგებლის მოადგილეებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი მერთან შეთანხმებით; 
3. გამგებლის მოადგილეები გამგებლის მიერ ფუნქციათა განაწილების 

შესაბამისად ხელმძღვანელობენ გამგეობის კომპეტენციას მიკუთვნებულ დარგებს, 
ამზადებენ და გამგებელს წარუდგენენ წინადადებებს შესაბამის დარგებში 
გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ, ზედამხედველობენ გამგეობის შესაბამის 
სამსახურებს, წარუდგენენ გამგებელს დასამტკიცებლად მათდამი 
დაქვემდებარებული სამსახურის (განყოფილების) თანამშრომელთა თანამდებობრივ 
ინსტრუქციებს, ორგანიზაციას უწევენ და აკონტროლებენ გამგებლისა და გამგეობის 
გადაწყვეტილებათა შესრულებას.  

4. გამგებლის არყოფნის შემთხვევაში, ან თუ გამგებელს დროებით არ შეუძლია 
მოვალეობის შესრულება, მისი დავალებით გამგებლის მოვალეობას ასრულებს ერთ-
ერთი მოადგილე. 

5. მოადგილეები ანგარიშვალდებულნი არიან გამგებლის წინაშე. 
 

თავი IV. 
გამგეობის კომპეტენცია 

 
მუხლი 7. უფლებამოსილებათა გამიჯვნა ქალაქ თბილისის    

                              მთავრობას და რაიონის გამგეობას შორის 
   უფლებამოსილებათა გამიჯვნა ქალაქ თბილისის მთავრობას და რაიონის 
გამგეობას შორის ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით, ქ.თბილისის 
მერიის დებულებით, მათგან გამომდინარე ქალაქ თბილისის მერის, საკრებულოს და 
მთავრობის აქტებით, ქალაქ თბილისის კომპეტენციების რაიონებისთვის 
დელეგირების საფუძველზე.  
 

მუხლი 8. გამგეობის უფლებამოსილებათა განხორციელების     
                            მატერიალური და ფინანსური უზრუნველყოფა  



 
გამგეობა მთლიანად ფინანსდება ქ. თბილისი ბიუჯეტიდან. 

 
მუხლი 9. გამგეობის უფლებამოსილებანი 
გამგეობის კომპეტენციაშია: 
ა) მის გამგებლობაში გადაცემული ქალაქ თბილისის საკუთრების ობიექტების 

საქართველოს კანონით და მის საფუძველზე ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ 
დადგენილი წესით, ფლობა და სარგებლობა; ქალაქ თბილისის მთავრობისთვის 
დასკვნების და რეკომენდაციების მომზადება ქალაქ თბილისის საკუთრების 
ობიექტების ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის საკითხებთან დაკავშირებით; 

ბ) ადგილობრივი ფინანსები, რაიონის ბიუჯეტის ფორმირება და შესრულება; 
თბილისის მთავრობისთვის წინადადებების წარდგენა ადგილობრივი 
გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღებისა და გაუქმების, მათი ადგილობრივ 
ბიუჯეტში ჩასარიცხი წილის დადგენის შესახებ; სხვა ადგილობრივი საფინანსო 
საკითხების გადაწყვეტა; 

გ) დაქვემდებარებული ტერიტორიის კომპლექსური სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების პროგრამების და ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტების შემუშავება; 

დ) ადგილობრივი საინფორმაციო სამსახურის ორგანიზება და მისი 
ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; 

ე) დაქვემდებარებული ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება; 
ვ) საცხოვრებელი, სოციალურ-კულტურული და საყოფაცხოვრებო 

დაწესებულების მშენებლობისთვის ხელშეწყობა  და შესაბამისი პირობების შექმნა; 
ზ) ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების შეკეთება, რეკონსტრუქცია და 

მშენებლობა; 
თ) სოციალური მომსახურების ორგანიზება; 
ი) რაიონის ტერიტორიაზე არსებული საბინაო ფონდის  პრივატიზაცია; 
კ) უპატრონო, მაწანწალა ძაღლების დაჭერა-იზოლაცია; 
ლ) მოქალაქეების, წარმოება-დაწესებულებების, სხვადასხვა სააგენტოების 

მიერ სამსახურში შემოსული წერილობითი და სიტყვიერი თხოვნების განხილვა და 
დადგენილი წესით თანხმობის გაცემა ზეხმელი და ავარიული ხეების ამოძირკვაზე 
და ფორმირებაზე; 

მ) ცალკეულ შემთხვევებში ქ. თბილისის შესაბამის ადგილობრივ 
სამსახურებთან შეთანხმებით მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული 
არასაცხოვრებელი ფართობის საცხოვრებელ ფართობში ჩარიცხვა; 

ნ) ადგილობრივი მნიშვნელობის იმ სხვა საკითხების გადაწყვეტა, რომლებიც 
საქართველოს კონსტიტუციით, კანონებით,  ქალაქ თბილისის საკრებულოს, მერისა  
და ქ. თბილისის მთავრობის აქტებით, არ შედიან  სხვა ორგანოების გამგებლობაში. 

2. საბიუჯეტო პროცესში მონაწილეობისათვის რაიონული გამგეობა ქ. 
თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგენს: 

ა) ქალაქის ბიუჯეტის პროექტის შედგენის პროცესში მონაწილეობის მიზნით 
ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, გამგეობის კომპეტენციის 
ფარგლებში დასაბუთებულ გაანგარიშებებს და ინფორმაციებს; 



ბ) მერის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად ამზადებს ქ. თბილისის 
მთავრობის დადგენილების პროექტს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების 
შეტანის თაობაზე; 

გ) კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში ქ. თბილისის ბიუჯეტის 
ყოველკვარტლური და წლიური ანგარიშის მოსამზადებელი სამუშაოების 
ორგანიზებისათვის სამსახურის ბიუჯეტის შესრულების შესაბამის ინფორმაციებს 
(განმარტებით ბარათს); 

დ) ქ. თბილისის ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი ხარჯების ვალდებულებების 
და დამოწმების დოკუმენტს თანხების გადახდის განსახორციელებლად; 

3. საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად ამზადებს ბიუჯეტიდან 
დასაფინანსებელი მიზნობრივი პროგრამების პროექტებს. 
  
  მუხლი 10. გამგეობის კომპეტენცია ეკონომიკურ სფეროში   

ეკონომიკის სფეროში გამგეობის კომპეტენციას განეკუთვნება: 
  ა) ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, მისი შესრულების 
უზრუნველყოფა, საგადასახადო სამსახურებთან ერთად ადგილობრივი  და საერთო 
სახელმწიფო გადასახადების ამოღების კოორდინაცია; 
  ბ) დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე ეკონომიკური რეფორმების 
განხორციელების კოორდინაცია, ამ სფეროში საქართველოს პარლამენტის, 
საქართველოს პრეზიდენტის, ქალაქ თბილისის საკრებულოს, მერის და ქალაქ 
თბილისის მთავრობის აქტების აღსრულების კონტროლი; ქალაქ თბილისის 
მთავრობისთვის შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; 
  გ) მის გამგებლობაში არსებული ადგილობრივი საკუთრების ობიექტების 
რეგისტრაცია, აღრიცხვა, ინვენტარიზაცია და შეფასება, ზედამხედველობა, მისი 
დანიშნულებისამებრ გამოყენებისათვის ქალაქ თბილისის მთავრობისთვის 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად წინადადებების მომზადება ადგილობრივი 
ქონების შექმნის, შეძენის და მისი გასხვისების შესახებ; 
  დ) ადგილობრივი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარების 
პროგრამების შემუშავება და განხორციელების ორგანიზება, საინვესტიციო 
პოლიტიკის პრიორიტეტების განსაზღვრა, ქალაქ თბილისის მთვარობისთვის 
შესაბამისი წინადადებების მომზადება; 
  ე) ეკონომიკური ინფრასრტუქტურის განვითარებისა და ადგილობრივი 
ინტერესების გათვალისწინებით დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე სამეწარმეო 
საქმიანობის ხელშეწყობის პოლიტიკის განსაზღვრა, ქალაქ თბილისის 
მთავრობისთვის შესაბამისი დასკვნებისა და წინადადებების მომზადება; 
  ვ) ადგილობრივი ეკონომიკური ინფრასტუქტურის განვითარებისა და 
მოსახლეობის საზოგადოებრივი მომსახურების უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებული კომერციული პროგრამების მომზადების კოორდინაცია, მათი 
განვითრებისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა; ამ მიზნით დაქვემდებარებულ 
ტერიტორიაზე არსებულ საწარმოებთან და მეწარმეებთან თანამშრომლობის 
ორგანიზება. 
 



მუხლი 11. გამგეობის კომპეტენცია სოციალურ სფეროში 
  სოციალურ სფეროში გამგეობის კომპეტენციას განეკუთვნება: 

  ა) მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის მონიტორინგი, ამ მიზნით 
შესაბამისი ინფორმაციის მოპოვება, დამუშავება და ანალიზი; 
  ბ) ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა 
შემუშავება და მათი რეალიზაცია; 
  გ) ქალაქ თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი წესით, სახელმწიფო და 
ქალაქ თბილისის შესაბამის სამსახურებთან, საერთაშორისო ჰუმანიტარულ 
ორგანიზაციებთან ერთად, ჰუმანიტარული დახმარების ეფექტიან პროგრამათა 
შემუშავება, მათი განხორციელების ორგანიზება; 
  დ) ადგილობრივი სოციალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და 
შემდგომი განვითარების პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების 
ორგანიზება; 
  ე) ადგილობრივი შრომის ბაზრის ანალიზი, მოსახლეობისთვის შესაბამისი 
ინფორმაციის მიწოდება, ადგილობრივი დასაქმების პროგრამათა შემუშავება და 
მათი განხორციელების ორგანიზება; 

 ვ) სოციალურ სფეროში სახვადასხვა სოციალური ფენების ინტერესთა 
ანალიზი, საზოგადოებრივ ინიციატივათა შესწავლა და მათი ხელშეწყობა, 
სხვადასხვა სოციალური ფონდების ჩამოყალიბებისთვის ხელსაყრელი პირობების 
შექმნა; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელება. 
 

მუხლი 12. გამგეობის კომპეტენცია სამეურნეო სფეროში  
სამეურნეო სფეროში გამგეობის კომპეტენციას განეკუთვნება: 

  ა) ადგილობრივ საზოგადოებრივ მომსახურებათა ორგანიზება; 
  ბ)ადგილობრივი მეურნეობის ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებისა და 
განვითარების პროგრამების მომზადება და მათი განხორციელების ორგანიზება; 
 

მუხლი 13. რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების    
                             პროგრამისა და ბიუჯეტის პროექტების, პროგრამისა და  
                            ბიუჯეტის შესრულების   ანგარიშის შედგენა  

1. რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამისა და 
ბიუჯეტის პროექტის მომზადების წესი და ვადები განისაზღვრება საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად ქალაქ თბილისის საკრებულოს, ქ. თბილისის მერის, 
ქ. თბილისის მთავრობის შესაბამისი ნორმატიული აქტებითა და გამგეობის 
რეგლამენტით. 

2. რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამისა და 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს რაიონის გამგებელი კანონმდებლობით 
დადგენილ ვადებში წარუდგენს ქალაქ თბილისის მთავრობას განსახილველად.  
 
 

თავი V 



გამგეობის სტრუქტურა 
 
    მუხლი 14. გამგეობის სტრუქტურა 

 გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებია: 
a) გამგეობის აპარატი; 
b) სოციალურ საკითხთა განყოფილება; 
გ) საბინაო-კომუნალური განყოფილება; 
დ) საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება; 
ე) სამხედრო განყოფილება. 

 
მუხლი 15. გამგეობის აპარატი 
 1. გამგეობის აპარატი ახორციელებს გამგეობისა და გამგეობის სამსახურების 

საინფორმაციო, ტექნიკურ, იურიდიულ და ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას. 
             2. აპარატის მუშაობას ხელმძღვანელობს აპარატის უფროსი, რომელსაც 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი მერთან 
შეთანხმებით.  
             3. აპარატის უფროსის არყოფნისას მას ცვლის  ის მოხელე, რომელსაც ამ 
მოვალეობის შესრულებას განკარგულებით დაავალებს გამგებელი. 
             4. გამგეობის აპარატის Aტანამშრომლებს თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

5. აპარატის თანამშრომელთა უფლებამოვალეობანი განისაზღვრება 
თანამდებობრივი ინსტრუქციებით, რომელსაც აპარატის უფროსის წარდგინებით 
ამტკიცებს რაიონის გამგებელი. 

6. გამგეობის აპარატის სტრუქტურა და მუშაობის ორგანიზაცია 
განისაზღვრება გამგეობის აპარატის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს 
გამგებელი. 
 

მუხლი 16. გამგეობის სამსახური (განყოფილება) 
1. გამგეობის სამსახური (განყოფილება) არის გამგეობის კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ ცალკეულ დარგებში უფლებამოსილებათა განხორციელების 
მიზნით შექმნილი დარგობრივი მმართველობის  სტრუქტურული ქვედანაყოფი, 
რომელიც ფინანსდება რაიონის ბიუჯეტიდან. 

2. გამგეობის სამსახურებს (განყოფილებებს) გამგებლის წარდგინებით ქმნის 
და აუქმებს ქალაქ თბილისის მერი. 

3. გამგეობის სამსახურის (განყოფილების) საქმიანობას წარმართავს 
სამსახურის (განყოფილების) ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს 
და ათავისუფლებს რაიონის გამგებელი მერთან შეთანხმებით.  

4. გამგეობის სამსახურის (განყოფილების) თანამშრომლებს სამსახურის 
(განყოფილების) ხელმძღვანელის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და 
თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. გამგეობის სამსახურის 
(განყოფილების) მოსამსახურეთა დანიშვნისა და გათავისუფლების წესი, მისი 



უფლება-მოვალეობანი განისაზღვრება “საჯარო სამსახურის შესახებ”  
საქართველოს კანონით და სამსახურის (განყოფილების) დებულებით. 
 

მუხლი 17. გამგეობის სამსახურის კომპეტენცია და საქმიანობის   
                             წესი 
  გამგეობის სამსახურის კომპეტენცია, საქმიანობის წესი და მიმართება 
საქალაქო სამსახურებთან განისაზღვრება სამსახურის დებულებით, რომელსაც 
ამტკიცებს გამგებელი. 
 

მუხლი 18. გამგეობის რეგლამენტი 
  გამგებლისა და გამგეობის საგანმკარგულებლო დოკუმენტების მომზადებისა 
და გაფორმების, გამგეობის სხდომების, გამგებლის თათბირის მომზადებისა და 
ჩატარების წესი განისაზღვრება გამგეობის რეგლამენტით, რომელსაც  ამტკიცებს 
გამგებელი. 
 

მუხლი181. გამგეობის წარმომადგენელი (რწმუნებული) (21.02.2007 N9) 
 1. გამგეობის წარმომადგენელი – გამგეობის რწმუნებული (შემდგომში 
რწმუნებული) არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შტატგარეშე საჯარო 
მოსამსახურე, რომელთანაც შრომით ხელშეკრულებას აფორმებს გამგებელი. 
 2. რწმუნებული თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს ქ. თბილისის 
რაიონულ ერთეულში შემავალ დასახლებაში (დასახლებათა ჯგუფში ან დასახლების 
ნაწილში). 
 3. რწმუნებული: 
 ა) უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან 
მოსახლეობის კავშირს; 
 ბ) ორგანიზებას უწევს, აკონტროლებს და გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას 
შესაბამის ტერიტორიაზე საკრებულოს, მერის, გამგეობისა და გამგებლის მიერ 
მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის შესახებ; 
 გ) წარუდგენს გამგებელს წინადადებებს შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული 
პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; 
 დ) უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებულ 
გადაწყვეტილებათა მოსახლეობისათვის გაცნობას; 
 ე) ორგანიზებას უწევს მოსახლეობის გამოკითხვებისა და სახალხო 
განხილვების ჩატარებას; 
 ვ) ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე; 
 ზ) ახორციელებს, გამგებლის დავალებით, საქართველოს კანონმდებლობითა 
და დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს; 
 4. ისანი-სამგორის რაიონის გამგებელს ჰყავს რწმუნებული სოფელ დიდ 
ლილოსა და ფონიჭალაში. (5.04.2007 N16) 
 5. რწმუნებულის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას 
ახორციელებს გამგებელი, გამგეობის აპარატის მეშვეობით. 



 6. რწმუნებულს ჰყავს არაუმეტეს ერთი დამხმარე, რომელთანაც შრომით 
ხელშეკრულებას აფორმებს გამგებელი 

 
თავი VI. 

რაიონის გამგეობის და გამგებლის სამართლებრივი აქტები 
 

მუხლი 19. რაიონის გამგეობის და გამგებლის სამართლებრივი   
                             აქტები 

1. რაიონის თანამდებობის პირები კანონით განსაზღვრული კომპეტენციის 
ფარგლებში გამოსცემენ სამართლებრივ აქტებს. 

2. რაიონის თანამდებობის პირების ნორმატიული აქტების: გამგებლის 
ბრძანების მომზადების, მიღების, გამოქვეყნების, მოქმედების, აღრიცხვისა და 
სისტემატიზაციის წესი განისაზღვრება “ნორმატიული აქტების შესახებ” 
საქართველოს კანონით, მერიის დებულებითა და მის საფუძველზე მიღებული 
ქალაქ თბილისის მთავრობისა და გამგეობის რეგლამენტით. 

3. რაიონის თანამდებობის პირების ინდივიდუალური აქტის: გამგებლის 
განკარგულების მომზადების, მიღების, გამოქვეყნების, მოქმედების, აღრიცხვისა 
და სისტემატიზაციის წესი განისაზღვრება მერიის დებულებით და მის 
საფუძველზე მიღებული ქალაქ თბილისის მთავრობისა და გამგეობის 
რეგლამენტით. 

4. გამგებლის ნორმატიული აქტი ძალაში შედის დადგენილი წესით მისი 
გამოქვეყნების შემდეგ. 
 

მუხლი 20. ამოღებულია (5.04.2007 N16) 
 

თავი VII. 
დასკვნითი დებულებანი 

 
  მუხლი 21. რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

  1.გამგეობის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
  2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 


