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წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №28 

2010 წლის 29 ოქტომბერი  

ქ. წალენჯიხა  

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 
 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი 

პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

1. დამტკიცდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის დებულება დანართის შესაბამისად (დანართი              

5 ფურცელზე). 

2. ამ დადგენილების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 30 აპრილის 

№39 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაშია კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე კ. ციმინტია 

შეტანილი ცვლილებები: 

1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №48- 

ვებგვერდი, 11.01.2011წ. 

2. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №7-

ვებგვერდი, 18.03.2011წ. 

დანართი 

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის 

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

 მუხლი 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური 

 1. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური (ტექსტში შემდგომ – სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს კულტურის, განათლების, ძეგლთა 

დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და 

განხორციელებას.  
 2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობის, გამგეობის დებულების, 

ამ დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

 3. (ამოღებულია - 22.12.2010, №48). 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №48- ვებგვერდი, 

11.01.2011წ. 
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 მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების – 

განყოფილებებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება; 

ბ) სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება; 

გ) განათლების განყოფილება. 

3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა 

აღწერილობით. უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის 

უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი.  

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების მოხელეებისაგან. 

5. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობით.  

6. განყოფილების მოხელეების ფუნქციები განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობებით. 

7. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სამსახურებრივი კარიერის 

გავლის წესები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №7-ვებგვერდი, 

18.03.2011წ. 

  მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 
სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მატერიალური და მოძრავი ძეგლების, ფოლკლორის, 

ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, რელიგიურ, მხატვრულ თუ სხვა კულტურულ 

ღირებულებათა შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციისათვის ხელშეწყობას; 

 გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის კოორდინაციას; თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი და ხალხური 

ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელშეწყობას; 

დ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბიბლიოთეკო სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელებას, ხელსაყრელი პირობების შექმნას შემოქმედებითი განვითარებისათვის; 

ე) კულტურულ-საგანმანათლებლო, სპორტული და ახალგაზრდული დაწესებულებების შექმნისა და 

ლიკვიდაციის შესახებ წინადადებების მომზადებას; 

ვ) კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მუნიციპალური 

პროგრამების მომზადებას და მისი განხორციელების კოორდინაციას; 

ზ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სკოლამდელი აღზრდის, 

თვითმმართველი ერთეულის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, განათლებისა და სასპორტო 

დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვას და 

მათი განხორციელების კოორდინაციას; 

თ) ახალი სასწავლო წლისათვის და ზამთრის სეზონისათვის შესაბამის სამუშაოთა მომზადების 

ორგანიზებას და კოორდინაციას; 

ი) საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად სახელოვნებო განათლებისა და სპორტული 

განათლების კოორდინაციას; 
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კ) სპორტისა და სპორტის სახეობათა ტრადიციების შენარჩუნების, ეროვნულ სახეობათა დაცვისა და 

განვითარებისათვის სათანადო პირობების შექმნას, სპორტსმენთა მომზადების ორგანიზაციულ და 

მეთოდურ ხელშეწყობას; 

 ლ) პროფესიული სპორტის დარგების განვითარების ხელშეწყობას, კანონის შესაბამისად სპორტულ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მათი საქმიანობის კოორდინაცია-ხელშეწყობას; 

 მ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ 

საზოგადოებებთან, ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მათი საქმიანობისათვის ხელშეწყობას; 

 ნ) განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა, ახალგაზრდათა, ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპორტსმენთა და 

შემოქმედთა მხარდაჭერას, შესაბამისი გარემოს შექმნასა და მათი საქმიანობის პოპულარიზაციას; 

ო) ბავშვებსა და ახალგაზრდებს შორის დამნაშავეობისა და სამართალდარღვევის წინააღმდეგ 

ბრძოლის მეთოდების შესამუშავებლად სხვა შესაბამის უწყებებთან ერთად სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელებისათვის ხელშეწყობას; 

 პ) საბავშვო და ახალგაზრდული, კულტურული, სამეცნიერო, სპორტული და სხვა ღონისძიებების 

მოწყობის მხარდაჭერას; 

 ჟ) შესაბამისი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და 

თანამშრომლობის განმტკიცებას; 

 რ) კულტურისა და სპორტის სფეროში საინვესტიციო და საქველმოქმედო საქმიანობის 

განხორციელების ხელშეწყობას. 

  მუხლი 4. სამსახურის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება 
სამსახურის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელებას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მატერიალური და მოძრავი ძეგლების, ფოლკლორის, 

ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, რელიგიურ, მხატვრულ თუ სხვა კულტურულ 

ღირებულებათა შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციისათვის ხელშეწყობას; 

გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხელოვნების სფეროს ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის კოორდინაციას, თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი და ხალხური 

ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელშეწყობას; 

დ) საბიბლიოთეკო სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას, ხელსაყრელი 

პირობების შექმნას შემოქმედებითი განვითარებისათვის; 

ე) კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მუნიციპალური პროგრამების მომზადებასა და მისი 

განხორციელების კოორდინაციას; 

ვ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული, თვითმმართველი ერთეულის 

დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 

შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვას და მათი განხორციელების კოორდინაციას; 

ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის წინადადებების 

მომზადებას;  

თ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების 

ზედამხედველობას; 

ი) კულტურული, სამეცნიერო და სხვა ღონისძიებების მოწყობის მხარდაჭერას; 

კ) შესაბამისი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და 

თანამშრომლობის განმტკიცებას; 

ლ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 

სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 
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 მუხლი 5. სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება 
სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება დადგენილი წესით 

უზრუნველყოფს: 

ა) სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი სახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელებას. 

ბ) სპორტული და ახალგაზრდული დაწესებულებების შექმნისა და ლიკვიდაციის შესახებ 

წინადადებების მომზადებას. 

გ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სპორტული და ახალგაზრდული 

დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის შესაბამის სამუშაოების დაგეგმვას და მათი 

განხორციელების კოორდინაციას. 

დ) სპორტისა და ახალგაზრდობის სფეროში მუნიციპალური პროგრამების მომზადებასა და მისი 

განხორციელების კოორდინაციას. 

ე) ახალი სასწავლო წლისათვის და ზამთრის სეზონისათვის შესაბამის სამუშაოთა მომზადების 

ორგანიზებასა და კოორდინაციას. 

ვ) საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად სასპორტო განათლების კოორდინაციას. 

ზ) საბავშვო და ახალგაზრდული, სპორტული და სხვა ღონისძიებების მოწყობის მხარდაჭერას. 

თ) პროფესიული სპორტის დარგების განვითარების ხელშეწყობას, კანონის შესაბამისად სპორტულ 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მათი საქმიანობის კოორდინაცია-ხელშეწყობას. 

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სპორტულ ასოციაციებთან, კავშირებთან, სპორტულ 

საზოგადოებებთან, სხვადასხვა სპორტულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას. 

კ) ახალგაზრდა სპორტსმენთა მხარდაჭერას, შესაბამისი გარემოს შექმნას და მათი საქმიანობის 

პოპულარიზაციას. 

ლ) შესაბამისი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და 

თანამშრომლობის განმტკიცებას. 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის დადგენილება №48- ვებგვერდი, 

11.01.2011წ. 

 მუხლი 51. სამსახურის განათლების განყოფილება  
სამსახურის განათლების განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

 ა) განათლების სფეროში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელებას; 

 ბ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სასკოლო, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების, თვითმმართველი ერთეულის დაფინანსებაზე მყოფი განათლების 

ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვას და მათი 

განხორციელების კოორდინაციას; 

 გ) განათლების სფეროში მუნიციპალური პროგრამების მომზადებასა და მისი განხორციელების 

კოორდინაციას; 

 დ) ახალი სასწავლო წლისათვის და ზამთრის სეზონისათვის შესაბამის სამუშაოთა მომზადების 

ორგანიზებასა და კოორდინაციას; 

 ე) საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთად სახელოვნებო განათლების კოორდინაციას; 

 ვ) განსაკუთრებით ნიჭიერ ბავშვთა და შემოქმედთა მხარდაჭერას, შესაბამისი გარემოს შექმნას და 

მათი საქმიანობის პოპულარიზაციას; 

 ზ) ბავშვებსა და ახალგაზრდებს შორის დამნაშავეობისა და სამართალდარღვევის წინააღმდეგ 

ბრძოლის მეთოდების შესამუშავებლად სხვა შესაბამის უწყებებთან ერთად სახელმწიფო პოლიტიკის 

განხორციელებისათვის ხელშეწყობას; 

 თ) შესაბამისი პროფილის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობას და 

თანამშრომლობის განმტკიცებას. 
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წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 25 თებერვლის დადგენილება №7-ვებგვერდი, 
18.03.2011წ. 

 მუხლი 6. სამსახურის მოსამსახურეების თანამდებობაზე დანიშვნის წესი 
 სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები თანამდებობაზე ინიშნებიან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი წესის თანახმად. 

  მუხლი 7. სამსახურის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოსა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების 
წესი 

 სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებს განსაზღვრავს 

საკრებულო, ხოლო საშტატო ნუსხას ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე, მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

 მუხლი 8. სამსახურის მოსამსახურეთა უფლებები 
 სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 

ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის სრულყოფის თაობაზე; 

ბ)მიიღონ მათი მუშაობისთვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისთვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, საინფორმაციო და სხვა 

მასალებით; 

დ) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა ფუნქციონალური 

მოვალეობის შესრულებისათვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფის შესახებ; 

ე) ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა 

უფლებებითა და გარანტიებით. 

 მუხლი 9. სამსახურის მოსამსახურეთა ვალდებულებები 
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 

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

კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, თვითმმართველობის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული ფუნქციონალური ვალდებულებანი; 

ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის დავალებები; 

გ) იზრუნონ თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად; 

დ) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას. 

  მუხლი 10. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 
1. სამსახურის დებულებას ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად 


