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თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №2 

2012 წლის 9 იანვარი  

ქ. თელავი  

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

 1. დამტკიცდეს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის სამსახურის 

თანდართული დებულება. 

2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

  საკრებულოს თავმჯდომარე    ნ. ხუცაიძე 

 

 

 

 

 

 
დანართი 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის სამსახურის  

დებულება 

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. დებულება განსაზღვრავს თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების სამსახურის (შემდგომში – სამსახური) დანიშნულებას, მის ფუნქციებს, ამოცანებს, 

უფლება-მოვალეობებს და მართვის ორგანიზებას. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს ,,საქართველოს კონსტიტუციის’’, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 

და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების; აგრეთვე, საკრებულოს დადგენილებების, განკარგულების 

და გამგებლის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების საფუძველზე. 

 მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული 

პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

მომზადება და მიწოდება, ამ მიზნით კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან 

თანამშრომლობა; 

ბ) საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის 

მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

გ) საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 

ინფორმაციით უზრუნველყოფა; 
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დ) სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-

სამეურნეო მანქანა-დანადგარების, მომსახურების ცენტრების და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების შესახებ ინფორმაციის კონსოლიდაცია და დაინტერესებული უწყებებისთვის/პირებისთვის 

მიწოდება; 

ე) მელიორაციის სფეროში საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

დაგეგმილი პროექტების ხელშეწყობა უფლებამოსილების ფარგლებში. 

     მუხლი 3. სამსახურის მართვა, ორგანიზება  
1. სამსახურს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ 

საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. სამსახურის უფროსი: 

 ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია გამგებლის წინაშე დაკისრებული 

უფლებებისა და მოვალეობების შესრულებაზე; 

 ბ) წარუდგენს გამგებელს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით, 

მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის დისციპლინალური პასუხისმგებლობის დაკისრების, 

მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების შესახებ; 

 გ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, 

დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

დ) ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურის თანამშრომლებს შორის და აძლევს მათ სათანადო 

მითითებებსა და რეკომენდაციებს; 

ე) ზედამხედველობას უწევს სამსახურის მოსამსახურეების მიერ მათზე დაკისრებული 

სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას; 

ვ) გამგებელს აბარებს სამსახურის მუშაობის ანგარიშს; 

ზ) ასრულებს გამგებლის მიერ დაკისრებულ სხვა ფუნქციებს. 

3. სამსახურის უფროსის არყოფნისას, უფროსის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, ან თანამდებობიდან მისი გადადგომისას, მოვალეობის შემსრულებელს 

ნიშნავს გამგებელი. 

 მუხლი 4. სამსახურის საჯარო მოსამსახურე 
ა) სამსახურის მოსამსახურეს ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს 

ორგანული კანონის შესაბამისად, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

გამგებელი; 

ბ) პასუხისმგებელია გამგებლის და სამსახურის უფროსის წინაშე; 

გ) უზრუნველყოფს გამგებლის, სამსახურის უფროსისა და თვითმმართველობის სამართლებრივი 

აქტებით დაკისრებულ უფლებამოვალეობების შესრულებას; 

დ) მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებს, თანამდებობათა დასახელებას, მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, ამტკიცებს საკრებულო; 

ე) სამსახურის საშტატო ნუსხას და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს გამგებლის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 


