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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №30 

2011 წლის 25 თებერვალი  

ქ. ხობი  

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 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 სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურის დებულება“ თანახმად დანართისა. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა 

და სამაშველო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2008 წლის 31 მარტი №92 დადგენილება. 

3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე       მ. ჭოხონელიძე 

 

დანართი  

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის 

დებულება 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის (შემდგომში 

– სამსახური) დებულება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონისა და „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრავს 

ხობის მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის საქმიანობასა და 

უფლებამოსილებებს.  

თავი I. 

ზოგადი დებულებანი 

 მუხლი 1. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური  
1. სამსახური წარმოადგენს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უფლებამოსილების 

ფარგლებში უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სახანძრო 

უსაფრთხოების, საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარებას და სახელმწიფო 

ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას.  

2. სამსახურის საქმიანობა და სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

3. სამსახური ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე, რომელიც შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სახელმწიფო 

ხანძარსაწინაღმდეგო სამმართველოსთან ერთად კოორდინაციას უწევს სამსახურის საქმიანობას. 

4. სამსახურს აქვს ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

5. სამსახურის მისამართია: ქ. ხობი, თაყაიშვილის ქ. №1.  

 მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „საჯარო 
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სამსახურის შესახებ“, „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ და „ბუნებრივი და ტექნოგენური 

ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის 

დეპარტამენტის, მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 

გამოცემული სამართლებრივი აქტებით, ამ დებულებით და სხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტებით.  

თავი II. 

სამსახურის ამოცანები და ფუნქციები 

 მუხლი 3. სამსახურის ამოცანები  
სამსახურის ძირითადი ამოცანაა თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის საზღვრებში 

სახანძრო დაცვის ზედამხედველობისა და ხანძრის ლოკალიზაცია-ჩაქრობის ორგანიზება, 

საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება. 

 მუხლი 4. სამსახურის ფუნქციები  
სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:  

ა) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ხანძრების ჩაქრობა და საავარიო-სამაშველო 

სამუშაოების ჩატარება; 

ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობის განხორციელება იმ ორგანიზაცია-

დაწესებულებებში, რომლებიც წარმოადგენენ ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას 

დაქვემდებარებულ ობიექტებს; 

გ) ხანძრების თავიდან აცილების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების შესრულება და 

მომსახურების გაწევა სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში;  

დ) ხანძრებისა და მათი შედეგების, ასევე პირველი რიგის საავარიო-სამაშველო (ტექნიკური) 

სამუშაოების აღრიცხვა; 

ე) ხანძრების, ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებებისა და სხვა საგანგებო 

სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოებში, დაგეგმილ სახანძრო-ტექნიკურ სწავლებებში 

მონაწილეობა; 

ვ) საავარიო-სამაშველო სამუშაოების ჩატარება, ადამიანის სიცოცხლის, ქონების გადარჩენის, 

აგრეთვე ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციებისათვის დამახასიათებელი 

საშიში ფაქტორების (შედეგების) შესაძლო მინიმუმადე დაყვანა; 

ზ) ავარიების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების ადგილებიდან ადამიანთა 

ევაკუაციის უზრუნველყოფა; 

თ) „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სხვა 

ფუნქციების შესრულება, რომელიც დაკავშირებულია საგანგებო სიტუაციების, ავარიების, 

კატასროფებისა და სტიქიური უბედურებების შედეგების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით; 

ი) ხანძრის ქრობაში მონაწილე ყველა ფორმირებების ოპერატიული მართვა; 

კ) სახანძრო უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მშენებლობისა და ტექნიკური გადაიარაღების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმების უზრუნველყოფა; 

ლ) სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხებში ურთიერთთანამშრომლობა 

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სამსახურებთან და ორგანიზაცია-დაწესებულებებთან; 

მ) საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

დავალებით სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელება. 

 მუხლი 5. სამსახურის უფლებები 
სამსახურს უფლება აქვს:  

ა) გააკონტროლოს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ობიექტებში 

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა შესრულება, ჩაატაროს ამ ობიექტების სახანძრო-

ტექნიკური გამოკვლევა და შემოწმება; 

ბ) კომპეტენციის ფარგლებში გასცეს სავალდებულო სახელმწიფო ზედამხედველობითი 

მიწერილობები;  
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გ) მთლიანად ან ნაწილობრივ შეაჩეროს ხანძარსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას 

დაქვემდებარებული ობიექტების ექსპლუატაცია, თუ გამოავლენს სახანძრო უსაფრთხოების 

მოთხოვნათა დარღვევებს ან მათ შეუსრულებლობას, რაც ქმნის ხანძრის გაჩენის საშიშროებას ან 

ემუქრება ადამიანთა უსაფრთხოებას, თუ ამას მოყვება სახელმწიფო ქონების შენობა-ნაგებობების 

ან მთლიანად წარმოების ფუნქციონირების შეწყვეტა;  

დ) კანონით დადგენილი წესით დააკისროს ადმინისტრაციული სახდელი სახანძრო 

უსაფრთხოების მოთხოვნათა დაღვევისათვის, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის 

თანამდებობის პირთა მითითებების შეუსრულებლობის ან არადროულად შესრულებისთვის; 

ე) მოთხოვოს და შეუფერხებლად მიიღოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია; საჭიროების შემთხვევაში ცალკეულ საკითხთა განხილვის, 

დაზუსტებისა და დამუშავების მიზნით მოიწვიოს გამგეობის სტრუქტურული და ტერიტორიული 

ორგანოების, დაწესებულებებისა და საწარმოების წარმომადგენლები, სპეციალისტები და 

მოსთხოვოს საჭირო ინფორმაცია; 

ვ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობა მიიღოს სამაშველო ოპერაციებში საქართველოს 

მთელ ტერიტორიაზე; 

ზ) სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე ჩაატაროს თათბირები და სხვა 

ორგანიზაციული ღონისძიებები; 

თ) განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და გამგებლის 

დავალებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებები.  

თავი III 

სამსახურის ხელმძღვანელობა 

 მუხლი 6. სამსახურის ხელმძღვანელი 
1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

სამსახურის უფროსი:  

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობას, დამოუკიდებლად იღებს 

გადაწყვეტილებებს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე, მოქმედებს სამსახურის 

სახელით, წარმოადგენს სამსახურს სხვა ორგანოებთან და ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის სტრუქტურის, 

თანამშრომელთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა ან/და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე; 

გ) მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს ყოველკვარტალურ ანგარიშს სამსახურის მიერ 

გაწეული საქმიანობის შესახებ;  

დ) მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შუამდგომლობს (წარუდგენს) სამსახურში მისაღებ 

კანდიდატებს; 

ე) ხელს აწერს სამსახურში მომზადებულ დოკუმენტებს; 

ვ) აკონტროლებს დაქვემდებარებულ დანაყოფში სახანძრო ტექნიკისა და ტექნიკური 

შეიარაღების ექსპლუატაციის მდგომარეობას; 

ზ) აანალიზებს სამსახურის მუშაობის შედეგებს, ამზადებს წინადადებებს და ღონისძიებებს 

პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისთვის; 

თ) ახორციელებს ხანძრის ქრობაში, სამაშველო ღონისძიებებში მონაწილე ყველა ფორმირების 

ოპერატიულ მართვას; 

ი) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შედგენასთან დაკავშირებით შეიმუშავებს და 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს წარუდგენს სამსახურის ბიუჯეტის პროექტს; 

კ) მიღებული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში ვალდებულია უზრუნველყოს სამსახურის 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა და განვითარება; 

ლ) მუნიციპალიტეტის გამგებლის წინაშე შუამდგომლობს იმ სახსრების, მოწყობილობებისა და 

ინვენტარის გამოყოფაზე, რაც აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის წინაშე მდგარი 

ფუნქციებისა და ამოცანების შესასრულებლად; 
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მ) ორგანიზაციას უწევს მოქალაქეების წინადადებების, განცხადებების განხილვას. აწარმოებს 

მათ პირად მიღებას;  

ნ) ახორციელებს მოქმედი კანომდებლობით და მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავალებით სხვა 

უფლება-მოვალეობებს. 

3. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით, მის მოვალეობას 

ასრულებს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. 

თავი IV. 

სამსახურის სტრუქტურა 

 მუხლი 7. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფები 
სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: 

ა) ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება; 

ბ) სამაშველო განყოფილება. 

 მუხლი 8. ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 
ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება: 

ა) ახორციელებს ხანძრების ქრობის ღონისძიებებსა და მასში მონაწილე ყველა ფორმირების 

ოპერატიულ მართვას; 

ბ) უზრუნველყოფს ხანძრებისა და მათი შედეგების, ასევე პირველი რიგის (ტექნიკური) 

სამუშაოების აღრიცხვას; 

გ) აკონტროლებს ხანძრის ქრობის განხორციელების წესის შესრულებასა და მეხანძრეთა 

ტაქტიკური და პროფესიული მომზადების სრულყოფას;  

დ) აანალიზებს ხანძრებზე სამსახურის მუშაობას, ამზადებს წინადადებებსა და ღონისძიებებს 

პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლებისათვის;  

ე) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 მუხლი 9. სამაშველო განყოფილება 
სამაშველო განყოფილება: 

ა) მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა ფორსმაჟორულ სიტუაციებში გეგმავს და ახორციელებს 

სამაშველო ოპერაციებს;  

ბ) საჭიროების შემთხვევაში მონაწილეობას იღებს სამაშველო ოპერაციებში საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე; 

გ) ოპერატიულად რეაგირებს სამაშველო საჭიროებასთან დაკავშირებით შემოსულ ყველა 

შეტყობინებაზე; 

დ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 მუხლი 10. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი 
1. სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობს განყოფილების უფროსი, 

რომელსაც სამსახურის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

2. განყოფილების უფროსი: 

ა) ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა საქმიანობის საერთო 

ხელმძღვანელობას; 

ბ) პასუხისმგებელია სტრუქტურული ქვედანაყოფისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და 

ფუნქციების შესრულებაზე; 

გ) სამსახურის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

მოსამსახურეთა კუთვნილი შვებულების გამოყენების, მივლინების, წახალისებისა და ან/და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე; 
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დ) აკონტროლებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეთა მიერ დაკისრებულ 

მოვალეობათა შესრულებას; 

ე) აუცილებელ პირობებს უქმნის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მოსამსახურეებს 

მათი ფუნქციონალური მოვალეობის შესრულებისათვის;  

ვ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

4. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში გამგებლის დავალებით მის მოვალეობას 

ასრულებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთი მოხელე.  

 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 რიცხოვნება 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. 

თავი V. 

დასკვნითი დებულებანი 

 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. 


