ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2011 წლის 25 თებერვალი
ქ. ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო ადგენს:
1. დამტკიცდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და
ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის №36 დადგენილება.
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. ჭოხონელიძე
შეტანილი ცვლილებები:
1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის დადგენილება №37- ვებგვერდი,
20.05.2011წ.
დანართი

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის
განვითარების სამსახურის დებულება
მუხლი 1. გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების
სამსახური (შემდგომში – სამსახური) წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს,
რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველ ერთეულში ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის
განსაზღვრას და განხორციელებას.
2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს კანონმდებლობის, გამგეობის დებულების, ამ
დებულების, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი
ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებისა და სხვა სამართლებრივი
აქტების შესაბამისად.
3. სამსახურს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი.
4. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან.
მუხლი 2. სამსახურის ფუნქციები
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:
ა) თვითმმართველი ერთეულის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების,
პროგრამების და გეგმების შემუშავება;
ბ) სამეწარმეო დარგების (მრეწველობა, მშენებლობა, არქიტექტურა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი,
კავშირგაბმულობა, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა, საბინაო-კომუნალური და საგზაო
მეურნეობები), ინფრასტრუქტურისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების მართვა;
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გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება-განხორციელებისა და შესაბამისი ადგილობრივი
შესყიდვების განხორციელებისათვის წინადადებების მომზადება;
დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა სახის მშენებლობის გათვალისწინებით ახლად
ასაშენებელ და სარეკონსტრუქციო ობიექტების დაპროექტების სტადიურობის, ესკიზური,
ვარიანტული და საკონკურსო დამუშავების განსაზღვრაში მონაწილეობის მიღება, რომელსაც
გააჩნია განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობა;
ე) სამშენებლო საქმიანობის კოორდინაციისა და რეგულირების ერთიანი სახელმწიფო
პოლიტიკის გატარება;
ვ) მუნიციპალიტეტის გამწვანებული ტერიტორიების, გზების მონაკვეთების, მოედნების,
გზაჯვარედინების, ავტოსადგომებისა და ა.შ. დაგეგმარების ორგანიზება;
ზ) მუნიციპალიტეტის ურბანული გარემოს ცალკეული მახასიათებლების ანალიზი, საპროექტო
ვარიანტებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შეფასების მოდელირება;
თ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის, მცირე არქიტექტურული
ფორმების, ძეგლების, ქანდაკებების, ტრანსპორტზე განთავსებული რეკლამის, გარე რეკლამის
მხატვრული იერსახისა და განთავსების საკითხებზე პროექტების მომზადება განხილვა;
ი) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის გავრცელების გეგმის პროექტის
შემუშავება;
კ) თვითმმართველი ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული პროცესების
მართვა;
ლ) (ამოღებულია - 10.05.11, №37)
მ) მოქმედი კანონმდებლობითა და ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი
აქტებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
მუხლი 3. სამსახურის ძირითადი უფლება-მოვალეობანი
სამსახურს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს:
ა) მოითხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს თვითმმართველი ერთეულის სოციალურეკონომიკური განვითარების პროგრამის შედგენა-შესრულების პროცესთან დაკავშირებული
მონაცემები; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, დაზუსტებისა და
დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და ტერიტორიული ორგანოების,
დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და მოითხოვოს მათგან
ინფორმაცია;
ბ) დასახლებების განვითარებისა და რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და
საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამების განსახორციელებლად მოიზიდოს
ინვესტიციები და ხელი შეუწყოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირებას;
გ) განახორციელოს ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება კანონმდებლობის
შესაბამისად;
დ) საჭიროების შემთხვევაში მოიწვიოს სპეციალისტები და ექსპერტები;
ე) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით სამსახურის განსაზღვრული სხვა
უფლებამოსილებები.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის დადგენილება №37- ვებგვერდი, 20.05.2011წ.
მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების –
განყოფილებებისაგან.
2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:
ა) ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის, ბუნებრივი
რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილება;
ბ) ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის
განყოფილება.
3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები და
სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ დებულებითა და
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საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი ინსტრუქციით. სამსახურის
უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით, სამსახურის უფროსის მოვალეობას
ასრულებს ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი.
4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების
მოხელეებისაგან.
5.
განყოფილების
საქმიანობას
წარმართავს
განყოფილების
უფროსი,
რომლის
უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება გამგეობის დებულებით, ამ
დებულებით და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული თანამდებობრივი
ინსტრუქციით, განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის დავალებით,
განყოფილების უფროსის მოვალეობას ასრულებს განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე.
მუხლი 5. სამსახურის უფროსი
1. სამსახურის უფროსი:
ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას;
ბ) უზრუნველყოფს სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას;
გ) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და მოხელეებს შორის,
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების განხორციელებას;
დ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის და/ან მოხელეების ანგარიშებს გაწეული
საქმიანობის შესახებ;
ე) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს სამსახურის მიერ სამუშაო გეგმებითა და
გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;
ვ) უზუნველყოფს სამსახურის მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის
დისციპლინის დაცვას. გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების,
წახალისების ან მათ მიმართ დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ;
ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.
2. სამსახურის უფროსი ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე.
მუხლი 6. განყოფილების უფროსი
1. განყოფილების უფროსი:
ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას;
ბ) უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული ფუნქციების
განხორციელებას;
გ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო
გეგმებითა და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების განხორციელებას;
დ) იბარებს და აფასებს მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ;
ე) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო
გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ;
ვ) უზუნველყოფს განყოფილების მოხელეთა მიერ გამგეობის შინაგანაწესისა და შრომის
დისციპლინის დაცვას. დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, სამსახურის უფროსს
წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ
დისციპლინური ზომების გამოყენების შესახებ;
ზ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით
განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.
2. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე.
მუხლი 7. ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის,
ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი
მოსაკრებლების განყოფილება
განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:
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ა) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზებას,
პროგრამის განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას;
ბ) ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა
და დამუშავებას;
გ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო
ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და
რეკომენდაციების შემუშავებას;
დ) წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის
მონაწილეობით საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე:
ე) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო
პროექტების შესადგენად;
ვ) მუნიციპალიტეტის პროექტებისა და კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის
წინადადებების მომზადებას;
ზ) მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების
ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვას;
თ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების
ზედამხედველობას;
ი) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას;
კ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას;
ლ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრასა და
შეცვლასთან დაკავშირებით;
მ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ
საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით;
ნ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით
დაფუძნებული საწარმოების მართვის საკითხებზე;
ო) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან
დაკავშირებით;
პ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების პრივატიზებასა და სარგებლობის
უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით;
ჟ) ადგილობრივი ქონების გამოყენების მონიტორინგს და რეკომენდაციების შემუშავებას,
ამორტიზებული ქონების ჩამოწერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე;
რ) წინადადების მომზადებას კანალიზაციის, გამწმენდ ნაგებობათა, დასუფთავების,
ნაგავსაყრელ და ნაგავგადამმუშავებელი ობიექტების შექმნასა და შენახვაზე; მათი ფუნქციების
მონიტორინგს;
ს) ტრანსპორტის სფეროს რეაბილიტაცია-განვითარების პროგრამის პროექტების მომზადება;
დამტკიცებული პროგრამის განხორციელების მონიტორინგს;
ტ) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემა
საქართველოს კანონმდებლობისა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად;
უ) (ამოღებულია - 10.05.11, №37)
ფ) (ამოღებულია - 10.05.11, №37)
ქ) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების საკითხებზე;
ღ) რეკომენდაციების შემუშავებას სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტებზე;
ყ) საქართველოს კანონმდებლობითა და სამსახურის დებულებით განსაზღვრული სხვა
უფლებამოსილებათა განხორციელებას.
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 10 მაისის დადგენილება №37- ვებგვერდი, 20.05.2011წ.

მუხლი 8. ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის
განყოფილება
განყოფილების ფუნქციებია:
ა) „მშენებლობის ნებართვების გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების შესაბამისად კომპეტენციის
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ფარგლებში მშენებლობაზე ნებართვის შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების პროექტის
შემუშავება; მშენებლობის პროექტის შეთანხმება, მშენებლობისათვის არქიტექტურულგეგმარებითი დავალების მომზადება, საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა და შეთანხმება;
ბ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის უფლებრივი ზონირების, დასახლებათა
ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების წესების, დასახლებების განვითარებისა და
რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და
საინჟინრო
ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროგრამების პროექტების მომზადება;
გ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროგრამების პროექტების
მომზადება;
დ) დასახლებებში ელექტროფიკაციის, გაზმომარაგების, წყალმომარაგების სამუშაოთა
წარმოების დაგეგმვა და მათ განხორციელებაზე მუნიციპალური დაკვეთის განსაზღვრა;
ე) წინადადებების მომზადება თვითმმართველ ერთეულში ადმინისტრაციული ერთეულების
შექმნა-გაუქმების, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის თაობაზე;
ვ) საჭიროების შემთხვევაში, გამგებლის წინაშე საკითხის დასმა დამპროექტებელთა და
ექსპერტთა ჯგუფების მოწვევის შესახებ;
ზ) წინადადების მომზადება შიდა სარგებლობის გზების, ტროტუარების, ხიდების, გვირაბების,
მდინარეთა ჯებირების და სხვა საინჟინრო ნაგებობათა შეკეთებისა და ობიექტების
ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად;
თ) დასახლებებში გარე განათებისა და სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების
უზრუნველსაყოფად წინადადებების მომზადება;
ი) წყალდიდობების შედეგების ლიკვიდაციის, ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისა და
ყინულისაგან გამწმენდი ღონისძიების დაგეგმვა;
კ) წინადადების მომზადება ტერიტორიის კეთილმოწყობის, პარკების, სკვერების, ბულვარების,
წყალსატევების და გამწვანების ზონების მოწყობის შესახებ და მათი განხორციელების
ორგანიზება;
ლ) ქუჩების, ტროტუარებისა და მოედნების დასუფთავების, მყარი ნარჩენების შეგროვების,
ნაგავსაყრელების მოწყობისა და გამოყენების ორგანიზება;
მ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი
ფონდის და კომუნალური მეურნეობის მუშაობის, შესაბამის ობიექტთა ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა;
ნ) საქართველოს კანონმდებლობით და სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ სხვა
უფლებამოსილებათა განხორციელება.
მუხლი 9. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ:
ა) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი საქმიანობის თაობაზე;
ბ) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები;
გ) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებლივი 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 მოსამსახურეთა
უფლებებით და გარანტიებით.
მუხლი 10. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა ვალდებულებები
სამსახურის საჯარო მოსამსახურეეები ვალდებულნი არიან:
ა) შეასრულონ და დაიცვან ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით,
საქართველოს კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებითა და ამ დებულებით განსაზღვრული
უფლებამოსილებანი;
ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი ხელმძღვანელის
დავალებები;
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი;
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დ) დაიცვან დადგენილი შრომის შინაგანაწესი;
ე) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა ქონებას.
მუხლი 11. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა, სამსახურებრივი მოვალეობები
და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა
1. სამსახურის საჯარო მოსამსახურეებს სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
2. სამსახურის საშტატო რიცხოვნობა განისაზღვრება გამგეობის საშტატო ნუსხით, რომელსაც
გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე.
3. მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობები განისაზღვრება თანამდებობრივი
ინსტრუქციებით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე.
4. საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივ სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის
წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო.
მუხლი 12. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა
1. სამსახურის დებულებას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო.
2. სამსახურის დებულებაში ცვლილებები და დამატებები შეიძლება შეტანილ იქნეს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. სამსახურის რეორგანიზაცია, მისი საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება მოქმედი
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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