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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

010.260.020.35.121.000.469 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №14 

2010 წლის 13 აგვისტო  

ქ. ვანი  

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე 

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

ქვეპუნქტის შესაბამისად,  

1. დამტკიცდეს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

სამსახურის დებულება (დანართი №1). 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 28 ივნისის №60 დადგენილება. 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე დ.კაკაბაძე  

შეტანილი ცვლილებები: 

1. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ნოემბრის დადგენილება №30 – სსმV, №49, 

11.11.2010წ., მუხ.1426 

2. ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №40 – 

ვებგვერდი, 05.01.2011წ. 

დანართი №1 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ნოემბრის დადგენილება №30 – სსმV, №49, 
11.11.2010წ., მუხ.1426 

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის დებულება 

  მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური (შემდგომში – 

სამსახური) არის „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის საფუძველზე შექმნილი თვითმმართველი მუნიციპალიტეტის – ვანის 

მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს ვანის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სფეროს მომსახურებას, გარემოს დაცვის 

საკითხების კოორდინირებას, კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელების 

ხელშეწყობას. 
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2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

საქართველოს კანონებისა და მათგან გამომდინარე, სხვა ნორმატიული აქტების, აგრეთვე, 

საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის სამართლებრივი აქტების 

საფუძველზე, დადგენილი წესის შესაბამისად. 

3. სამსახური ანგარიშვალდებულია ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე. 

4. სამსახურის კომპეტენცია და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამსახურის 

დებულებით, რომელსაც „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 39-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად ამტკიცებს ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო. 

5. სამსახური თავის საქმიანობას ახორციელებს კანონიერების, საჯაროობის, საქართველოს 

მოქალაქეთა კანონიერი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის, მოსახლეობის წინაშე 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა 

ანგარიშვალდებულების, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების, თავის საქმიანობაში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით. 

6. სამსახურს შეიძლება ჰქონდეს დოკუმენტების სარეგისტრაციო შტამპი, ბლანკი, ბეჭედი. 

7. სამსხურის დაფინანსების წყაროა თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი. 

8. სამსახურის საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ვანის მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი. 

9. სამსახურის იურიდიული მისამართია ქ. ვანი, თავისუფლების ქ. №65. 

 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
 სამსახურის სტრუქტურა შედგება უფროსის და დარგის სპეციალისტებისაგან. 

 მუხლი 3. სამსახურის ძირითადი ფუნქციები 
1. სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი საჯარო ხელისუფლების 

განხორციელების ხელშეწყობა; 

2. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სფეროში მომსახურების, რეაბილიტაციის, 

განვითარებისა და გარემოს დაცვითი საკითხების კოორდინაცია; 

3. კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და კოორდინაცია; 

4. ქალაქის გაფორმების, ქალაქგანათების, შუქნიშნების, შადრევნების, სანიაღვრე 

მეურნეობის სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა და 

კოორდინაცია; 

5. შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მდინარეთა სანაპირო, საყრდენი კედლებისა და 

სხვა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთებისა და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფის, 

სარეკონსტრუქციო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ხელშეწყობა და 

კოორდინაცია; 

6. ქუჩებსა და მოედნებზე საპატრულო პოლიციასთან შეთანხმებით, საგზაო ნიშნებისა და 

მოძრაობის ორგანიზების სხვა საშუალებების დაყენებასა ან მოხსნაზე, მონიშვნითი 

სამუშაოების განხორციელებაზე წინადადებების მომზადება და კოორდინაცია; 

7. ელექტრომომარაგების, გაზმომარაგებისა და კავშირგაბმულობის რეაბილიტაციისა და 

განვითარების მიზნით, წინადადებების მომზადება და განხორციელების ხელშეწყობა, 

წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაციისა და განვითარების 
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მიზნით, წინადადებების მომზადება და განხორციელების ხელშეწყობა, კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

8. წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო მაგისტრალური და შიდარაიონული ქსელების 

მდგომარეობის მონიტორინგი, ავარიულ სიტუაციებში გასატარებელი ღონისძიებების 

კოორდინირება, სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაგეგმვის შესახებ წინადადებების 

მომზადება და განხორციელების ხელშეწყობა; 

9. შესაბამის სამსახურებთან ერთად, დარგის კომპეტენციას მიკუთვნებული 

მომსახურების ტარიფების თაობაზე, წინადადებებისა და პროექტების მომზადება; 

10. სოციალური ინფრასტრუქტურის, სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო საქმიანობის 

კოორდინაციისა და რეგულირების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების 

ხელშეწყობა; 

11. კეთილმოწყობის სფეროს პრობლემატიკისა და პროცესების კვლევა, დარგის 

განვითარების პერსპექტივების განსაზღვრა, შესაბამისი პროექტების მომზადება; 

12. სამსახურის საქმიანობის სფეროში შემავალი დარგების განვითარებისათვის 

ბიუჯეტგარეშე კაპიტალის (ინვესტიციების, კრედიტებისა და ა.შ.) მოზიდვისა და 

საინვესტიციო გარემოს ფორმირების ხელშეწყობა; 

13. სამშენებლო და სარეკონსტრუქციო საქმინობის კოორდინაცია და რეგულირება, 

კომპეტენციის ფარგლებში; 

14. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის შედგენაში 

მონაწილეობის მიღება და კოორდინაცია კომპეტენციის ფარგლებში; 

15. მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება და 

შეთანხმება, მშენებლობის პროექტის შეთანხმება, მშენებლობისათვის არქიტექტორულ-

გეგმარებითი დავალების მომზადება, საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა და შეთანხმება, 

კანონით დადგენილი წესით წარმოებული მშენებლობადამთავრებული ობიექტების 

ექსპლოატაციაში მისაღებად შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება და შეთანხმება; 

16 „თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწისა და სახელმწიფო ქონებაზე (წიაღის ჩათვლით) დამაგრებული და 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებული საზოგადოების ქონებაზე 

დამაგრებული მიწების, აგრეთვე იმ მიწების, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ექვემდებარება დასახლებული კატეგორიის ქონებაზე დამაგრებას, 

განსაზღვრისა და გამიჯვნის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2007 

წლის 24 ოქტომბრის №233 დადგენილების შესაბამისად, სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში გადმოცემის მიზნით, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება და 

შეთანხმება“. 

17. სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული პროგრამების 

შემუშავების მიზნით წინადადებების მომზადება; 

18. ინსპექტირების პროცესში მონაწილეობა, შესრულებული სამუშაოების მიღება, 

საანგარიშსწორებო და სხვა სახის დოკუმენტების მომზადება და გამგებლისათვის წარდგენა; 

19.  თვითმმართველი მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

პროგრამის პროექტის შედგენა, საორგანიზაციო სამუშაოების განხორციელების შესახებ 

გამგებლის ბრძანების პროექტის მომზადება; გამგეობის სტრუქტურული ერთეულებისა და 

ტერიტორიული ორგანოებისათვის შესაბამისი საკონსულტაციო დახმარების გაწევა, 
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სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამის პროექტის შედგენის 

უზრუნველსაყოფად მითითებებისა და წერილების მომზადება; 

20.  თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის საპროგნოზო და 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯებით მისაღები შედეგების თაობაზე წინადადებების 

მომზადება, კომპეტენციის ფარგლებში; 

21.  საბიუჯეტო პროგრამებისა და გეგმების პროექტების შემუშავება, ამ პროგრამების 

განსახორციელებლად თანხებისა და სხვა მატერიალური რესურსების მოზიდვის 

ორგანიზება, კომპეტენციის ფარგლებში; 

22.  საინვესტიციო პოლიტიკის განსაზღვრა, მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით წინადადებების მომზადება და მათი განხორციელების კოორდინირება, 

კომპეტენციის ფარგლებში; 

23.  განხორციელებული ინვესტიციებისა და გაწეული ფინანსური დახმარებების შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვება, კანონით დადგენილი წესით, მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი; 

24.  ფასების რეგულირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება, 

დადგენილი ტარიფების რეგულირების ორგანიზებისა და მათი შენარჩუნების მიზნით, 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

25.  ადგილობრივ საბიუჯეტო საკითხებზე – ადგილობრივ გადასახადებსა და 

მოსაკრებლებზე წინადადებების მომზადება; 

26.  თვითმმართველი ერთეულის სახელით დასადები ხელშეკრულებებისა და 

შეთანხმებების პროექტებზე შესაბამისი დასკვნების მომზადება, კომპეტენციის ფარგლებში; 

27.  თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის უფლებრივი ზონირების გამოყენებისა და 

განაშენიანების საკითხებზე პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 

28.  მუნიციპალური საწარმოების, დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების შექმნის, 

რეორგანიზებისა და ლიკვიდაციის, მათ წესდებებში ცვლილებების შეტანის, აგრეთვე, 

საწარმოთა საწესდებო კაპიტალის ცვლილებების შესახებ წინადადებების მომზადება; 

29.  მუნიციპალურ საწარმოებში „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დამფუძნებლისათვის მინიჭებული (პარტნიორის, აქციონერის) უფლებამოსილების 

განხორციელება-პარტნიორთა აქციონერთა კრებებზე რწმუნებული პირის მეშვეობით, 

საწარმოთა მართვაში მონაწილეობის მიღება, კანონით დადგენილი წესით; 

30.  თვითმმართველი ერთეულის მიერ დაფუძნებულ საწარმოთა საქმიანობის შედეგად 

მიღებული მოგებიდან თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტით კუთვნილი დივიდენდების 

მობილიზება და მათი შემდგომი ზრდისთვის სათანადო ღონისძიებების გატარება; 

საწარმოთა წმინდა მოგებისა და სხვა შემოსავლების განაწილების თაობაზე, ნორმატივების 

განმსაზღვრელი დოკუმენტების პროექტების მომზადება; 

31.  საწარმოებში თვითმმართველი ერთეულის, როგორც პარტნიორის წარმომადგენელთა 

დანიშვნა-არჩევის საკითხებთან დაკავშირებით წინადადებებისა და შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების პროექტის მომზადება; 

32.  ქალაქთმშენებლობითი საკადასტრო ნახაზის შედგენა დადგენილი წესით; 

33.  „თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ “ საქართველოს კანონის შესაბამისად, 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების გამოყენებასა და განკარგვაზე წინადადებების 

მომზადება და შესაბამის სტრუქტურაში განსახილველად წარდგენა“. 

34.  მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და მიწათსარგებლობის 

დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება, კომპეტენციის ფარგლებში; 
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35.  საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობების, ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება 

და გაღრმავება; 

36.  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა; 

37.  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გენერალური გეგმის შემუშავება. 

ეკონომიკური, ბიზნესისა და მეგობრული კავშირების მხარდაჭერა; 

38.  საერთაშორისო და საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის, ხელშეკრულების და 

კონტრაქტების პროექტების ექსპერტიზა და მომზადება; 

39.  არსებული საკანონმდებლო ბაზის მიხედვით წერტილოვანი თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონების შექმნის რეკომენდაციების შემუშავება და განხორციელების 

მხარდაჭერა; 

40.  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის/მომსახურებისათვის 

სპეციალიზებული გამოფენების, პრეზენტაციების, სიმპოზიუმების და სხვა სარეკლამო 

ღონისძიებების ჩატარების სტიმულირება. საერთაშორისო გამოფენებში, ბაზრობებში, 

სემინარებში და აუქციონებში მონაწილეობის აქტიური მხარდაჭერა; 

41.  ტანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სახალხო მოხმარების საქონლის შექმნის, 

დანერგვის და მიწოდების მიზნით ორგანიზაციებისათვის, საწარმოებისათვის და კერძო 

პირთათვის საზღვარგარეთ საქმიანი პარტნიორების მოძებნა და კონტაქტების დამყარება; 

42.  მუნიციპალიტეტის სამეწარმეო პოტენციალის გათვალისწინებით შიდა და საგარეო 

ბაზარზე ორიენტირებული ბიზნეს-გეგმების შექმნის და რეალიზაციის მხარდაჭერა, 

როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა; 

43.  ინვესტორებთან ურთიერთობის კოორდინაცია, ხელშემწყობი პროექტების შემუშავება, 

ინვესტორებისათვის მუნიციპალიტეტის ბიზნესპოლიტიკის შექმნა; 

44.  ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის შესაქმნელად სპეციალური 

პროგრამების შემუშავება; 

45.  ტურიზმისა და საკურორტო საქმიანობის (ტურისტული პროდუქტის კვლევის 

მარკეტინგისა და მენეჯმენტის) სფეროში მომზადებისა და გადამზადების პროგრამების 

შემუშავება აღნიშნულ სფეროში დასაქმების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით; 

46.  ტურიზმის ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტში უცხოელი ინვესტორების დაინტერესებისა 

და ადგილობრივი ბიზნესგარემოს უკეთ გაცნობისათვის; 

47.  ვანის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების გენერალური გეგმის 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპლექსური პროგრამის შექმნა და განხორციელების 

მხარდაჭერა; 

48.  ციფრული ტექნოლოგიების, ელექტრონული კომერციისა და ბიზნესკომუნიკაციების 

განვითარება, საინფორმაციო სისტემების მონაცემთა ბაზის შექმნა და ინფორმაციის 

თავისუფალი გაცვლის მხარდაჭერა, ერთობლივი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა; 

49.  მუნიციპალიტეტის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ეკონომიკური 

პროგრამის შექმნა და განხორციელება; 

50.  მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარება საკანონმდებლო, სამართლებრივი და 

ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტაში; 

51.  მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტიმულირება; 

52.  მუნიციპალიტეტის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვა და განვითარებისათვის 

ხელშეწყობა;  

53.  საბინაო ფონდის (როგორც ექსპლოატაციაში არსებული, ისე მშენებარე) აღრიცხვა-

განაწილება, დადგენილი წესით; 
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54.  არასაცხოვრებელი ფართობების საცხოვრებელ ფართობებად განსაზღვრის მიზნით 

წინადადებების მომზადება; 

55.  არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობების კანონიერი მოსარგებლისათვის საკუთრებასთან 

დაკავშირებით მოქალაქის განცხადებების განხილვა, კანონით დადგენილი წესით. 

56.  საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ (იზოლირებულ და არაიზოლირებულ) ფართობზე 

კანონიერი მოსარგებლისათვის საკუთრების უფლების მოწმობის გაცემის დოკუმენტაციის 

მომზადება და შეთანხმება. 

57.  მოქალაქეთა დროებითი საცხოვრებელი სადგომით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, 

საჭიროების შემთხვევაში; 

58.  სოციალურად დაუცველი მოქალაქის საცხოვრებელ ბინაში მცირე საბინაო 

პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით წინადადებების მომზადება; 

59.  მოსახლეობის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, კომუნალური მომსახურების სფეროში 

გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ, წინადადებების მომზადება; 

60.  ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების შექმნისათვის ხელშეწყობა; 

61.  მონაწილეობის მიღება სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში, 

კომპეტენციის ფარგლებში; 

62.  მიღებული კორესპონდენციის განხილვა და შესწავლა; 

63.  ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარისა და 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებების შესრულება; 

64.  სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის მიხედვით ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 533. მუხლის საფუძველზე „მიწათმოსარგებლის მიერ 

სახელმწიფო საკუთრების მიწის ნაკვეთის (ან მისი ნაწილის) არსებული წესის დარღვევით 

სხვა მიწათმოსარგებლისთვის გადაცემის შესახებ“. 
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ნოემბრის დადგენილება №30 – სსმV, №49, 
11.11.2010წ., მუხ.1426 
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის დადგენილება №40 – ვებგვერდი, 
05.01.2011წ. 

 მუხლი 5. სამსახურის უფლება-მოვალეობები 
1.  სამსახურს უფლება აქვს: 

 ა) მიიღოს ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებებიდან, მუნიციპალიტეტს 

დაქვემდებარებული საწარმოებიდან და ორგანიზაციებიდან, თავის ფუნქციებს 

მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით, დადგენილი წესით; 

 ბ) მოამზადოს წინადადებები სამსახურის წლიური ხარჯების თაობაზე და 

აუცილებლობის შემთხვევაში, დამატებითი ხარჯების გაწევის შესახებ, კომპეტენციის 

ფარგლებში; 

 გ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს სასამართლოში წარსადგენი სარჩელის 

მომზადებაში, კომპეტენციის ფარგლებში; 

 დ) მოამზადოს წინადადებები და მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე, კომპეტენციის ფარგლებში; 

 ე) მონაწილეობა მიიღოს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენაში, კომპეტენციის 

ფარგლებში; 
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 ვ) ითანამშრომლოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მედიასაშუალებებთან, 

იზრუნოს საზოგადოების სისტემურ ინფორმირებაზე სამსახურის საქმიანობასთან და 

სამომავლო პერსპექტივებთან დაკავშირებით; 

 ზ) დადგენილი წესით განახორციელოს ყველა აუცილებელი ქმედება, რაც 

დაკავშირებულია დებულებით გათვალისწინებული ფუნქციებისა და ვალდებულებების 

შესრულებასთან. 

2. სამსახური ვალდებულია: 

ა) პასუხი აგოს მისთვის გადაცემული ქონების შენახვასა და მოვლა-პატრონობაზე; 

ბ) კეთილსინდისიერად შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობისა და შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები, უზრუნველყოს ამ დებულებით განსაზღვრული 

ფუნქციების შესრულება; 

გ) ანგარიში წარუდგინოს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს თავისი საქმიანობის 

შესახებ; 

დ) გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს – საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს წარუდგინოს 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაციები; 

 ე) მოამზადოს ინფორმაციები ვანის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 

განთავსების მიზნით, კომპეტენციის ფარგლებში; 

 ვ) დაიცვას შინაგანაწესი. 

 მუხლი 6. სამსახურის უფროსი 
1.  სამსახურის საქმიანობას ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელიც არის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირი (საჯარო მოხელე) და რომელსაც 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

2.  სამსახურის უფროსი 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურის მიერ 

სამსახურისათვის დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულებაზე; 

ბ) ამზადებს და აწვდის წინადადებებს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს სამსახურის 

საშტატო ნუსხის თაობაზე, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის 

დასამტკიცებლად წარსადგენად; 

გ) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს სამსახურის თანამშრომელთა მიერ მათზე 

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას; 

დ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა 

და მეთოდებს, შეიმუშავებს წინადადებებს სამსახურის მუშაობის სრულყოფის თაობაზე; 

ე) ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მოსამსახურეთა შორის; 

ვ) ქმნის სამსახურის თანამშრომლებისათვის მათზე დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულებისა და შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვისათვის აუცილებელ პირობებს; 

ზ) ამზადებს წინადადებებს სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

მიზნით; 

 თ) შეიმუშავებს და წარუდგენს ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელს სამსახურის 

თანამშრომელთა თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, ამ დებულებით განსაზღვრული 

სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისად, ვანის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისათვის დასამტკიცებლად წარსადგენად; 
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 ი) წარუდგენს მუნიციპალიტეტის გამგებელს წერილობით ინფორმაციას მოსამსახურეთა 

წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე, ვანის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარისათვის წარსადგენად; 

 კ) წარუდგენს მუნიციპალიტეტის გამგებელს წინადადებებს სამსახურის მოსამსახურეთა 

მორიგი და დამატებითი შვებულებების, მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 

სწავლების შესახებ; 

ლ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესასრულებელ 

სამუშაოთა შესახებ; 

ვ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ 

სხვა უფლებამოსილებებს. 

3.  სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

4.  სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, მის 

მოვალეობებს ასრულებს სამსახურის ერთ-ერთი მოხელე. 

 მუხლი 7. სამსახურის თანამშრომლები 
1.  სამსახურის თანამშრომლები არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო 

მოსამსახურეები, რომელთა თანამდებობაზე დანიშვნა და გათავისუფლება ხდება „საჯარო 

მოსამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების დაცვით, ვანის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ. 

2.  სამსახურის თანამშრომლებს უფლება აქვთ: 

ა) დააყენონ ხელმძღვანელობის წინაშე საკითხი მათზე დაკისრებული მოვალეობების 

შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ბ) ისარგებლონ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო და კომპიუტერული ტექნიკით, 

სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებებით; 

გ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

დ) ისარგებლონ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებებითა და გარანტიებით. 

3.  სამსახურის თანამშრომლები ვალდებულნი არიან: 

ა) შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრული მოთხოვნები; 

ბ) შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელების დავალებები; 

გ) იზრუნონ თავისი პროფესიული მომზადების დონის ასამაღლებლად; 

დ) შეასრულონ და დაიცვან შინაგანაწესის მოთხოვნები. 

 4.  სამსახურის თანამშრომელთა თანამდებობები განისაზღვრება „საჯარო სამსახურის 

თანამდებობრივი რეესტრის“ შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 21 ივლისის 

№286 ბრძანებულების შესაბამისად მიღებული ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილებითა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით 

დამტკიცებული ნუსხით. 

 მუხლი 8. სამსახურის ქონება 
 სამსახურის სარგებლობაში არსებული ქონება წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკუთრებას. 


