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სარეგისტრაციო კოდი 010.260.020.35.119.000.292 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №5 

2010 წლის 4 აგვისტო  

ქ. ხონი 

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 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 ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება (დანართი №1). 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2006 წლის 8 დეკემბრის №4 

დადგენილება. 

3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 საკრებულოს თავმჯდომარე  გ. გელენიძე 

დანართი №1 

ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება 

ეს დებულება „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის შესაბამისად განსაზღვრავს (ხონის ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის (ტექსტში შემდგომ 

– გამგეობა) სტრუქტურას, გამგეობის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული ერთეულების 

და ტერიტორიული ორგანოების უფლებამოსილებებს და მუშაობის ორგანიზაციას. 

თავი I 

ზოგადი დებულებები 

 მუხლი 1. გამგეობა 
1. გამგეობა არის მუნიციპალიტეტის დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესრულებას. 

2. გამგეობა შედგება გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების, სტუქტურული 

ერთეულების და ტერიტორიული ორგანოებისაგან. 

 მუხლი 2. გამგეობის საქმიანობის საფუძველი და ძირითადი პრინციპები 
1. გამგეობა საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ ევროპის ქარტიის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის, მოქმედი კანონმდებლობის და ამ დებულების შესაბამისად. 

2. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები, ტერიტორიული ორგანოები და თანამდებობის 

პირები მოქმედებენ კანონიერების, საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის პრინციპების დაცვით. 
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 მუხლი 3. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების საფუძვლები 
1. გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოება ხორციელდება ქართულ ენაზე. 

2. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების საფუძვლები განისაზღვრება „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით, საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით, 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით და საქართველოს პრეზიდენტის 1999 

წლის 1 ივლისის № 518 ბრძანებულებით დამტკიცებული „საქმისწარმოების ერთიანი წესებით”. 

3. გამგეობის საქმისწარმოებაში გამოყენებული დოკუმენტების სახეები და მათი გაფორმების 

სტანდარტები, გამგეობის საქმისწარმოებაში დოკუმენტების მიღების, აღრიცხვის, მომზადების, 

გაფორმების, მოძრაობის, შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების, შენახვისა და 

გამოყენების პროცედურები განისაზღვრება საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით 

„მუნიციპალიტეტის ორგანოების და სამსახურების საქმისწარმოების ინსტრუქცია”. 

 მუხლი 4. გამგეობის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები 
1. გამგეობის სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების თანამდებობათა დასახელებები 

მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ დებულების შესაბამისად განისაზღვრება გამგეობის საშტატო 

ნუსხით, რომელსაც შეიმუშავებს გამგებელი და ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. საშტატო ნუსხით გათვალისწინებული თანამდებობების შესაბამის სარგოებს შეიმუშავებს 

გამგებელი და წარუდგენს საკრებულოს თავმჯდომარეს. გამგეობის მოხელეთა თანამდებობრივ 

სარგოებს საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით განსაზღვრავს საკრებულო.  

 მუხლი 5. გამგეობის ადგილსამყოფელი 
გამგეობის ადგილსამყოფელია ქ. ხონი, თავისუფლების მოედანი №6.  

თავი II 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები და მათი 

უფლებამოსილებები 

 მუხლი 6. გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები 
1. გამგეობის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს თავმჯდომარე, 

ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში, მისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისას, აგრეთვე 

საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით – საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

2. გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები არიან: 

ა) გამგებელი; 

ბ) გამგებლის მოადგილე. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების 

უფლებამოსილება, არჩევა-გადაყენების, დანიშვნა-გათავისუფლების და საქმიანობის წესი 

განისაზღვრება “ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული 

კანონით, “საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით, საკრებულოს რეგლამენტით 

და ამ დებულებით.  

 მუხლი 7. საკრებულოს თავმჯდომარე 
1. საკრებულოს თავმჯდომარე საერთო ხელმძღვანელობას უწევს გამგეობის საქმიანობას.  

2. საკრებულოს თავმჯდომარე: 
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ა) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგებლის მიერ შემუშავებულ გამგეობის 

დებულების, მუნიციპალური სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების დებულებების 

პროექტებს; 

ბ) „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების შესაბამისად 

საკრებულოს თანხმობით თანამდებობაზე ნიშნავს გამგებელს; 

გ) „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტით და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 95-ე, 98-107-ე 

მუხლებით გათვალისწინებული საფუძვლების არებობისას, საკრებულოს თანხმობით 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელს; 

დ) ამტკიცებს გამგეობის შინაგანაწესს, საშტატო ნუსხასა და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს; 

ე) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგებლისა და გამგეობის სხვა მოხელეების 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 

ვ) გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს გამგებლისა და გამგეობის სხვა მოხელეების 

სამუშაოთა აღწერილობებს;  

ზ) აცხადებს კონკურსს გამგებლის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად; 

თ) გამგებლის წარდგინებით აცხადებს კონკურსს გამგეობის ვაკანტური თანამდებობების 

დასაკავებლად; 

ი) გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს გამგეობის სამუშაო გეგმებს; 

კ) ისმენს გამგებლის ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ, აფასებს გამგებლისა და 

გამგეობის საქმიანობას;  

ლ) საკრებულოს წარუდგენს გამგებლის მიერ მომზადებულ ანგარიშს გამგეობის საქმიანობის 

შესახებ; 

მ) უზრუნველყოფს საკრებულოსა და მოქალაქეების ინფორმირებულობას გამგეობის 

საქმიანობის შესახებ;  

ნ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს გამგებლის მიერ მომზადებულ 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს;  

ო) საკრებულოს წარუდგენს გამგებლის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ბიუჯეტის 

შესრულების შესახებ; 

პ) საერთო ხელმძღვანელობას უწევს საკრებულოს სამუშაო გეგმებისა და სხდომების დღის 

წესრიგის შესაბამისად გამგეობის მიერ საკრებულოს სამართლებრივი აქტების პროექტების 

მომზადებას;  

ჟ) ზედამხედველობს გამგეობის მიერ საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 

რ) ახდენს გამგეობის მიერ მომზადებული და გამგებლის მიერ წარდგენილი საკრებულოს 

ნორმატიული აქტების პროექტების საკრებულოში ინიციირებას; 

ს) ქმნის და ხელმძღვანელობს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიას; 

ტ) ხელს აწერს გამგეობის მიერ მომზადებულ ადმინისტრაციულ გარიგებებს; 

უ) ხელს აწერს გამგეობის მიერ მომზადებულ მშენებლობის ნებართვებს; 

ფ) თანხმობას აძლევს გამგებელს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად, 

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების თაობაზე; 

ქ) გამგებლის წარდგინებით იღებს გადაწყვეტილებას გამგეობის მოხელის წახალისების ან 

მისთვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ; 
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ღ) გამგებლის წარდგინებით იღებს გადაწყვეტილებას დისციპლინარული 

გადაცდომისათვის მოხელის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ; 

ყ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და საკრებულოს 

რეგლამენტით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარე ანგარიშვალდებულია საკრებულოს წინაშე. საკრებულოს 

თავმჯდომარე ვალდებულია ყოველწლიურად, არა უგვიანეს 1 თებერვლისა, აგრეთვე 

საკრებულოს მოთხოვნიდან ორი კვირის ვადაში საკრებულოს წარუდგინოს ანგარიში 

გამგეობის საქმიანობის შესახებ. 

4. საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობრივ სარგოს მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი ნორმატივების ფარგლებში განსაზღრავს საკრებულო. 

 მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის გამგებელი 
1. გამგებელი არის გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი, რომელიც უძღვება 

გამგეობის საქმიანობას.  

2. გამგებელს საკრებულოს თანხმობით თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

საკრებულოს თავმჯდომარე. გამგებლის თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლების წესი, 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, განისაზღვრება ამ დებულებით. 

3. გამგებელი: 

ა) შეიმუშავებს და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს: 

ა.ა.) გამგეობის დებულების, გამგეობის სამსახურებისა და ტერიტორიული ორგანოების 

დებულებების პროექტებს; 

ა.ბ.) გამგეობის საშტატო ნუსხას და შესაბამის თანამდებობრივ სარგოებს; 

ა.გ) წინადადებებს გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა წახალისებისა და მათთვის 

დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხებზე; 

ა.დ) გამგეობის სამუშაო გეგმებს; 

ა.ე) საბიუჯეტო ნორმატიული აქტების პროექტებს; 

ა.ვ) მუნიციპალური პროგრამების პროექტებს; 

ა.ზ) დასაქმების ხელშეწყობის მუნიციპალური პროგრამების პროექტებს; 

ა.თ) მუნიციპალიტეტისა და მისი დასახლებების მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმებს, 

სივრცითი ტერიტორიული მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის მარეგულირებელ, მოქმედი 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა დოკუმენტებს; 

ა.ი) მუნიციპალური შესყიდვების გეგმას; 

ა.კ) მუნიციპალიტეტის სახელით დასადები ადმინისტრაციული გარიგებების პროექტებს; 

ა.ლ) წინადადებებს, რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებათა პროექტებს ადგილობრივი 

ქონების, მათ შორის მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების ფლობის, სარგებლობისა და 

განკარგვის საკითხებზე; 

ა.მ) წინადადებებს, რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებათა პროექტებს ადგილობრივი 

გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღება-გაუქმების, მათი განაკვეთების განსაზღვრის 

საკითხებზე; 

ა.ნ) წინადადებებს, რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებათა პროექტებს გარე ვაჭრობის, 

ბაზრებისა და ბაზრობების რეგულირების, გარე რეკლამის განთავსების, ადგილობრივ 

საზოგადოებრივ მომსახურებათა ორგანიზების საკითხებზე; 
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ა.ო) წინადადებებს, რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტილებათა პროექტებს ადგილობრივი 

მნიშვნელობის ჯანდაცვის, კულტურისა და სპორტის, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის საკუთარ და 

დელეგირებულ უფლებამოსილებებს მიკუთვნებულ სხვა საკითხებზე; 

ა.პ) ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ყოველწლიურ და მიმდინარე ანგარიშებს; 

ა.ჟ) ანგარიშებს მუნიციპალური პროგრამების განხორციელებისა და მიმდინარეობის შესახებ; 

ა.რ) ანგარიშს გამგეობის საქმიანობის შესახებ; 

ა.ს) ნორმატიული აქტებისა და სხვა დოკუმენტების პროექტებს მუნიციპალიტეტის 

კომპეტენციებს მიკუთვნებულ საკითხებზე; 

ბ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ამ დებულების 26-ე 

მუხლით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და ამ დებულების 34-ე მუხლის 

შესაბამისად თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგეობის საჯარო მოსამსახურეებს; 

გ) დებს შრომით ხელშეკრულებებს გამგეობის შტატგარეშე და დამხმარე მოსამსახურეებთან; 

დ) საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს ერთ პირთან მოლაპარაკებისა და ფასთა 

კოტირების პროცესებს; თანამდებობრივად არის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის 

წევრი; 

ე) თანამდებობრივად არის მუნიციპალიტეტის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი; 

ვ) უზრუნველყოფს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებების 

შესრულებას;  

ზ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ადმინისტრაციული 

გარიგებების შესრულებას; 

თ) საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებების შესასრულებლად 

ანაწილებს დავალებებს გამგეობის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებს 

შორის; 

ი) ამტკიცებს სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების სამუშაო 

გეგმებს; 

კ) ისმენს ანგარიშებს სტრუქტურული ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოების 

საქმიანობის შესახებ; 

ლ) გამოსცემს ბრძანებებს გამგეობის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლების 

შესახებ; 

მ) ხელს აწერს ფინანსურ და ამ დებულებით, აგრეთვე საკრებულოს სამართლებრივი 

აქტებით განსაზღვრულ სხვა დოკუმენტებს;  

ნ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

4. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ თანამდებობრივ 

უფლებამოსილებათა შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობას, გამგებლის 

დავალებით, ასრულებს სტრუქტურული ერთეულის ერთ-ერთი მოხელე. 

 მუხლი 9. გამგებლის მოადგილე 
1. გამგებლის მოადგილე საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს გამგებლის 

მოვალეობას გამგებლის არყოფნისას, მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობისას, ან თანამდებობიდან მისი გადადგომის ან გათავისუფლების შემთხვევაში.  

2. გამგებლის მოადგილე (მოადგილეები) ასრულებს სამუშაოთა აღწერილობით 

განსაზღვრულ სამსახურებრივ ფუნქციებს და გამგებლის ცალკეულ დავალებებს.  

3. გამგებლის მოადგილე (მოადგილეები) ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 



 6 

4. გამგებლის მოადგილეს (მოადგილეებს) “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 

კანონის შესაბამისად ამ დებულებით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

 მუხლი 10. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 
1. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) არის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირი (საჯარო მოხელე), რომელსაც 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი: 

ა) წარმართავს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ ერთეულის 

მიერ დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე; 

ბ) ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მოსამსახურეთა შორის; 

გ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ერთეულის საკადრო საკითხებთან 

დაკავშირებით; მოსამსახურეთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების, მოსამსახურეთა მიერ მორიგი და დამატებითი შვებულებების გამოყენების, 

მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების 

შესახებ; 

დ) (ამოღებულია - 14.09.10 - №15); 

ე) გამგებელს წარუდგენს სტრუქტურული ერთეულის მიერ მომზადებულ საკითხებს, 

წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს; 

ვ) გამგებელს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სტრუქტურული ერთეულის მიერ 

შესრულებულ სამუშაოთა შესახებ; 

ზ) ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

3. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას 

ახორციელებს გამგებელი. 

4. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მიერ თანამდებობრივ 

უფლებამოსილებათა შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მის მოვალეობას, გამგებლის 

დავალებით, ასრულებს გამგეობის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის 

მოადგილე, ხოლო ამ თანამდებობის არარსებობის შემთხვევაში - სტრუქტურული ერთეულის 

ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ან სტრუქტურული ერთეულის ერთ-ერთი მოხელე. 

 მუხლი 11. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი 
1. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი – გამგეობის რწმუნებული არის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირი (საჯარო მოხელე), რომელსაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. გამგეობის რწმუნებული თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს თვითმმართველი 

ერთეულის შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში. 

3. თვითმმართველი ერთეულის კომპეტენციის ფარგლებში გამგეობის რწმუნებული 

საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს 

დებულებით დადგენილი წესით: 

ა) წარმართავს გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობას, რომლის 

უზრუნველსაყოფად: 

ა.ა) გამგებელს დასამტკიცებლად წარუდგენს ტერიტორიული ორგანოს სამუშაო გეგმებს; 
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ა.ბ) ანაწილებს დავალებებს მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებით და 

გამგებლის დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; აფასებს 

ტერიტორიული ორგანოს მოსამსახურეთა ანგარიშებს მათ მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ა.გ) ამზადებს და გამგებელს წარუდგენს ანგარიშებს ტერიტორიული ორგანოს მიერ სამუშაო 

გეგმებით და გამგებლის ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების 

შესახებ; 

ა.დ) უზრუნველყოფს დადგენილი წესით ტერიტორიული ორგანოს საქმისწარმოებას; 

ა.ე) უზრუნველყოფს ტერიტორიული ორგანოს მოსამსახურეთა მიერ გამგეობის 

შინაგანაწესის დაცვას, შრომის დისციპლინას. დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების 

საქმიანობას, გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან 

მათ მიმართ დისციპლინარული ზომების გამოყენების შესახებ; 

ბ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს საკრებულოსთან, 

გამგეობასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებთან; 

გ) ორგანიზებას უწევს, აკონტროლებს და გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში საკრებულოს და გამგებლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა 

შესრულების მიმდინარეობის შესახებ; 

დ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არსებული პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; 

ე) უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისათვის გაცნობას; 

ვ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და 

სახალხო განხილვების ჩატარებას; 

ზ) მოქალაქეებზე გასცემს საქონლის ადგილწარმოშობის და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ცნობებს; 

თ) მონაწილეობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში, ამზადებს 

წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი 

ღონისძიებების შესახებ; ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის 

მოსახლეობისათვის ბიუჯეტის პროექტის გაცნობას და საჯარო განხილვებს; ახორციელებს 

ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით მოსახლეობის შენიშვნებისა და წინადადებების 

სისტემატიზაციას და გამგებლისთვის მათ მიწოდებას; 

ი) აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობას და 

შესაბამის ინფორმაციას პერიოდულად წარუდგენს გამგებელს და საკრებულოს; 

კ) ამზადებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ინვესტირების მიმართულებების 

და მიზნობრივი პროგრამების შესახებ, უზრუნველყოფს მათი განხორციელების კოორდინაციას; 

ლ) მონაწილეობს საფინანსო ბალანსების, მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობებისა და 

ადმინისტრაციული ერთეულის სხვა დოკუმენტების მომზადებაში; 

მ) შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და მისი განკარგვის საკითხებზე; 

ნ) კოორდინაციას უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში თვითმმართველი ერთეულის 

ქონების აღრიცხვას, აკონტროლებს ამ ქონების დაცვასა და მიზნობრივ გამოყენებას; 

ო) შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონებად 

დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის, დასახლებების ქუჩების, მოედნების 

სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ; 
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პ) მონაწილეობს ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიულ დაგეგმვაში, 

ადმინისტრაციული ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის ნორმებისა და წესების, 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების, ტერიტორიის 

კეთილმოწყობისა და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტების 

მომზადებაში და მათი განხორციელებისა და დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებში; 

ჟ) თვალყურს ადევნებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების, კულტურის 

და ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას და ინფორმაციას წარუდგენს შესაბამის ორგანოებს; 

რ) მონაწილეობს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის და სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევის, სამხედრო სასწავლო შეკრებების ჩატარების, დაწყებითი სამხედრო 

სწავლების, სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის და სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების 

საკითხებში; 

ს) ასრულებს „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონით მისთვის მინიჭებულ 

უფლებამოსილებებს; 

ტ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს 

დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

4. გამგეობის რწმუნებული ვალდებულია პერიოდულად, დადგენილი ფორმით წარუდგინოს 

გამგებელს ინფორმაცია ადმინისტრაციულ ერთეულში: 

ა) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ;  

ბ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში პირების დაბადებისა და გარდაცვალების და 

ამ სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის მდგომარეობის შესახებ; 

გ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში უძრავ ნივთზე ფიზიკურ პირთა უფლებების 

რეგისტრაციის მდგომარეობის შესახებ; 

დ) მუნიციპალიტეტის შესაბამის დასახლებაში დასაქმებისა და მიგრაციის შესახებ;  

ე) იმ პირთა შესახებ, რომელთა დახმარება ხდება სახელმწიფო ან თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტიდან; 

ვ) ჩასახლებული ეკომიგრანტებისა და დევნილების რაოდენობის და მათი საყოფაცხოვრებო 

და სამეურნეო პირობებით უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ; 

ზ) მოსახლეობის ელექტროენერგიით, გაზით, შეშით, სასმელი და სარწყავი წყლით 

უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესახებ; 

თ) სოციალური (ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის, დასვენების, კეთილმოწყობის და 

სხვა) და ინფრასტრუქტურის ობიექტების (გზები, ხიდები, სტიქიისაგან დამცავი ნაგებობები და 

სხვა) მდგომარეობისა და მათ სარეაბილიტაციოდ პირველ რიგში გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ. 

5. გამგეობის რწმუნებულს აქვს ბეჭედი, რომლის გამოყენების წესს განსაზღვრავს 

საკრებულო. 

6. გამგეობის რწმუნებული ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

7. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას 

ახორციელებს გამგებელი. 

თავი III 

გამგეობის სტრუქტურა 



 9 

 მუხლი 12. გამგეობის სტრუქტურული აგებულება 
1. გამგეობა შედგება გამგეობის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების, სტრუქტურული 

ერთეულების – მუნიციპალური სამსახურების და ტერიტორიული ორგანოებისაგან. 

2. მუნიციპალური სამსახურები იქმნება (უქმდება) და მათი დასახელებები განისაზღვრება ამ 

დებულებით. მუნიციპალური სამსახურის ფუნქციები და სტრუქტურა განისაზღვრება 

სამსახურის დებულებით, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს 

საკრებულო. სამსახურის დებულების პროექტს შეიმუშავებს გამგებელი. 

3. მუნიციპალური სამსახური, სამსახურის დებულების შესაბამისად, ფუნქციურ 

დანიშნულებათა მიხედვით შეიძლება დაიყოს ქვედანაყოფებად –  განყოფილებებად.  

4. ტერიტორიული ორგანოები იქმნება ამ დებულებით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიულ ერთეულებში. ტერიტორიული ორგანოს ფუნქციები განისაზღვრება 

ტერიტორიული ორგანოს დებულებით, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით 

ამტკიცებს საკრებულო.  

 მუხლი 13. მუნიციპალური სამსახურები 
1. მუნიციპალური სამსახური არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც 

შესაბამისი სფეროს მიხედვით უზრუნველყოფს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის 

გადაწყვეტილებების შესრულებას, აგრეთვე ამზადებს საკრებულოსა და საკრებულოს 

თავმჯდომარის გადაწყვეტილებების პროექტებს.  

2. სამსახური საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, ამ დებულებისა და 

სამსახურის დებულების საფუძველზე და გამგებლის მიერ დამტკიცებული სამუშაო გეგმებისა 

და ცალკეული დავალებების შესაბამისად.  

3. სამსახურის საქმიანობას უძღვება სამსახურის უფროსი. სამსახურის უფროსი 

ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე. 

4. მუნიციპალური სამსახურებია: 

ა) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური; 

ბ) მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახური; 

გ) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური; 

დ) მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; 

ე) მუნიციპალიტეტის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გაადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური; 

ვ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური; 

ზ) მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური; 

თ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური. 

ი) მუნიციპალიტეტის  სახელმწიფო შესყიდვების სამსახური. 

 მუხლი 14. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 
1. გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები იქმნება მუნიციპალიტეტში შემავალ 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მართვის ოპტიმიზაციისა და მოსახლეობის საზოგადოებრივი 

მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით.  

2 ხონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოებია: 

ა) ქ. ხონის ტერიტორიული ორგანო;  

ბ) გორდია თემის ტერიტორიული ორგანო;  

გ) სოფელ ივანდიდის ტერიტორიული ორგანო;  



 10 

დ) ქუტირის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

ე) სოფელ გოჩა-ჯიხაიშის ტერიტორიული ორგანო;  

ვ) გუბის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

ზ) კუხის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

თ) ნახახულევის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

ი) მათხოჯის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

კ) დედალაურის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

ლ) ძეძილეთის თემის ტერიტორიული ორგანო;  

მ) კინჩხის თემის ტერიტორიული ორგანო.  

თავი IV 

გამგეობის საჯარო მოსამსახურეები 

 მუხლი 15. გამგეობის მოხელე, შტატგარეშე მოსამსახურე, დამხმარე მოსამსახურე 
1. გამგეობაში საჯარო სამსახურს ეწევა: 

ა) გამგეობის მოხელე, რომელიც დანიშნულია გამგეობის საშტატო განრიგით 

გათვალისწინებულ თანამდებობაზე; 

ბ) გამგეობის შტატგარეშე მოსამსახურე, რომელიც ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე მიღებულია გამგეობაში არამუდმივი სამუშაოს შესასრულებლად; 

გ) დამხმარე მოსამსახურე, რომელიც ვადიანი ან უვადო შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე მიღებულია გამგეობაში დამხარე, ტექნიკური სამუშაოს შესასრულებლად. 

2. გამგეობის დამხმარე და შტატგარეშე მოსამსახურის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება 

“საქართველოს შრომის კოდექსის” შესაბამისად დადებული შრომითი ხელშეკრულებით და 

მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით. გამგეობის შტატგარეშე და დამხმარე 

მოსამსახურეებთან შრომით ხელშეკრულებას მუნიციპალიტეტის სახელით დებს გამგებელი. 

3. კომპეტენციის განვრცობადობისა და უფლებამოსილების დონის მიხედვით გამგეობის 

საშტატო ნუსხით განსაზღვრული თანამდებობების რანგები განისაზღვრება „საჯარო 

სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 21 

ივლისის №286 ბრძანებულებით. 

თავი V 

გამგეობის სამართლებრივი აქტები და გამგეობის საქმიანობის ორგანიზება  

 მუხლი 16. (ამოღებულია) 

 მუხლი 17. გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძვლები 
გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძვლებია კანონით განსაზღვრულ 

შემთხვევებში: 

ა) გამგეობის ვალდებულება შეიმუშავოს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის 

სამართლებრივი აქტის პროექტი; 

ბ) გამგეობის ვალდებულება უზრუნველყოს საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის 

სამართლებრივი აქტის აღსრულება; 

გ) გამგებლის ვალდებულება გამოსცეს ბრძანება; 

დ) გამგეობის უფლებამოსილი მოხელის ვალდებულება შეადგინოს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი; 

ე) დაინტერესებული პირის განცხადება; 
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ვ) კანონით პირდაპირ განსაზღვრული სხვა საფუძვლის არსებობა. 

 მუხლი 18. ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის 
სამართლებრივი აქტის პროექტის მოსამზადებლად 

1. გადაწყვეტილებას საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის 

პროექტის მოსამზადებლად გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 

იღებს საკრებულოს თავმჯდომარე.  

2. გამგეობის სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებულ საკითხებზე ადმინისტრაციული 

წარმოება უნდა დაიწყოს სამუშაო გეგმებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად. 

3. საკრებულოს ნორმატიული აქტის პროექტის მოსამზადებლად გამგეობაში საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარე გამოსცემს 

ბრძანებას.  

4. საკრებულოს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის მოსამზადებლად გამგეობაში 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარე 

გადაწყვეტილებას იღებს გამგებლისადმი წერილობითი დავალების სახით.  

5. საკრებულოს სამართლებრივი აქტის პროექტი გამგეობაში უნდა მომზადდეს საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოებით.  

6. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტის 

მოსამზადებლად გამგეობაში დაწყებული წარმოება დასრულებამდე შეიძლება შეჩერდეს ან 

შეწყდეს საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით.  

7. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის პროექტის 

მოსამზადებლად გამგეობაში დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება დასრულებულად 

მიიჩნევა შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ საკრებულოს სამართლებრივი აქტის 

ინიიცირების ან საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების გამოცემისთანავე. 

 მუხლი 19. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოება საკრებულოს და საკრებულოს 
თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის აღსრულებისათვის  

1. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის აღსრულებისათვის 

გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება შესაბამისი სამართლებრივი აქტით 

პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევაში. 

2. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის აღსრულებისათვის 

გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

გამგებელი მუნიციპალური სამსახურის უფროსისადმი (გამგეობის რწმუნებულისადმი) 

წერილობითი დავალების სახით. 

3. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის აღსრულებისათვის 

გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოება დასრულებამდე შეიძლება შეჩერდეს ან შეწყდეს: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით; 

ბ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით, კანონით დადგენილ შემთხვევებში. 

4. საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის აღსრულებისათვის 

გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოება დასრულდება შესაბამისი აქტის აღსრულებისთანავე. 

 მუხლი 20. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოება გამგებლის ბრძანების გამოსაცემად 
1. მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლების (გარდა მოხელის საკუთარი 

ინიციატივით სამსახურიდან გათავისუფლებისა), აგრეთვე გამგეობის საჯარო 

მოსამსახურესთან შრომითი ხელშეკრულების დადება-გაუქმების საკითხებთან დაკავშირებით 
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ადმინისტრაციული წარმოება გამგეობაში დაიწყება მუნიციპალიტეტის საკადრო სამსახურის 

უფროსისადმი გამგებლის წერილობითი დავალების საფუძველზე. 

2. გამგეობის საჯარო მოსამსახურის ინიციატივით სამსახურებრივი ურთიერთობების 

შეჩერებისა და სამსახურიდან გათავისუფლების (შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის) 

საკითხებზე გამგეობაში ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყება საჯარო მოხელის შესაბამისი 

განცხადების რეგისტრაციის საფუძველზე. 

3. გამგებლის ბრძანების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოება დასრულებამდე 

შეიძლება შეჩერდეს ან შეწყდეს გამგებლის წერილობითი დავალებით ან გამგეობის საჯარო 

მოსამსახურის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, თუ საკითხი შეეხება საკუთარი 

ინიციატივით სამსახურებრივი ურთიერთობების შეჩერებას ან სამსახურიდან გათავისუფლებას 

(შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას). 

4. ადმინისტრაციული წარმოება დასრულებულია გამგებლის ბრძანების გამოცემისთანავე. 

 მუხლი 21. (ამოღებულია) 

 მუხლი 22. ადმინისტრაციული წარმოება გამგეობაში დაინტერესებული პირის განცხადების 
საფუძველზე 

1. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოება იწყება დაინტერესებული პირის განცხადების 

მუნიციპალიტეტის საქმისწარმოების, ინფორმაციისა და საგარე ურთიერთობების სამსახურის 

საქმისწარმოების განყოფილებაში რეგისტრაციისთანავე.  

2. თუ განცხადებაში დასმული საკითხი არ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას, 

ადმინისტრაციული წარმოება არ დაიწყება. ასეთ შემთხვევაში განმცხადებელს 5 დღის ვადაში 

მიზეზის მითითებით ეცნობება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებაზე უარის შესახებ, 

ხოლო განცხადება გადაიგზავნება დანიშნულებისამებრ. წერილს ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყებაზე უარის შესახებ ამზადებს საქმისწარმოების განყოფილება და ხელს აწერს 

გამგებელი. 

3. დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ადმინისტრაციული წარმოება 

დასრულებამდე შეიძლება შეჩერდეს ან შეწყდეს: 

ა) განმცხადებლის წერილობითი ინიციატივით, თუ განცხადებაში დაყენებულ მოთხოვნაზე 

განმცხადებელი უარს იტყვის და მისი უარი ზიანს არ მიაყენებს სხვა პირთა კანონიერ 

ინტერესებს; 

ბ) განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ გამგებლის გადაწყვეტილებით, 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 83-ე მუხლით განსაზღვრულ 

შემთხვევაში. 

4. დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ადმინისტრაციული წარმოება 

დასრულებულია განცხადებაში დაყენებული მოთხოვნის თაობაზე მიღებული სამართლებრივი 

აქტის (სხვა დოკუმენტის) განმცხადებლისათვის გაცნობის ან ადმინისტრაციული გარიგების 

დადებისთანავე.  

 მუხლი 23. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების ვადები 
1. დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე გამგეობის ადმინისტრაციული 

წარმოება უნდა დასრულდეს, როგორც წესი, განცხადების რეგისტრაციიდან 2 თვის ვადაში. თუ 

საქმე განსაკუთრებით რთული კატეგორიისაა და მოითხოვს დამატებით შესწავლას, 

ადმინისტრაციული წარმოების ვადა შეიძლება გაგრძელდეს გამგებლის წერილობითი 

დავალების საფუძველზე, არა უმეტეს ერთი თვით.  
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2. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების ვადა, გარდა დაინტერესებული პირის 

განცხადების საფუძველზე ადმინისტრაციული წარმოებისა, მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად განისაზღვრება გამგეობისა და მუნიციპალური სამსახურების (ტერიტორიული 

ორგანოების) სამუშაო გეგმებით, აგრეთვე საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის 

დავალებებით. 

 მუხლი 24. გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები  
1. გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტებია: 

ა) საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება; 

ბ) გამგებლის ბრძანება. 

2. გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, როგორც წესი გამოიცემა 

წერილობით. გადაუდებელი აუცილებლობისას მატერიალური ზიანის, დანაშაულის, 

ადმინისტრაციული სამართალდარ-ღვევის ან დისციპლინარული გადაცდომის აღსაკვეთად 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება შეიძლება გამოიცეს ზეპირად. ზეპირად გამოცემული 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება წერილობით უნდა გაფორმდეს 3 დღის ვადაში. 

3. გამგებლის ბრძანება გამოიცემა გამგეობის მოხელის (გარდა გამგებლისა) თანამდებობაზე 

დანიშვნა-გათავისუფლების (გარდა დისციპლინარული გადაცდომისათვის მოხელის 

სამსახურიდან გათავისუფლებისა) შემთხვევებში. 

4. გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოებით მიღებული ყველა ინდივიდუალურ-

სამართლებრივი აქტი, გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული აქტებისა, გამოიცემა 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების სახით. 

5. გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, გარდა საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოებით გამოცემული საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებებისა და იმ ბრძანებებისა, 

რომლებიც შეეხება 50-ზე მეტი პირის უფლება-მოვალეობებს, ძალაშია დადგენილი წესით 

გაცნობისთანავე.  

6. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გამოცემული საკრებულოს თავმჯდომარის 

ბრძანება, აგრეთვე ის ბრძანება, რომელიც 50-ზე მეტი პირის უფლება-მოვალეობებს შეეხება, 

ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე, თუ შესაბამისი აქტით სხვა ვადა არ არის დადგენილი. 

7. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები, რომელთა ამოქმედებისათვის აუცილებელია 

გამოქვეყნება, ქვეყნდება საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით.  

 მუხლი 25. სამართლებრივი აქტებისა და ოფიციალური დოკუმენტების მომზადება და 
ვიზირება  

1. გამგეობაში მომზადებული ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული 

აქტების პროექტები უნდა შეესაბამებოდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონს, „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსს“ და სხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს. 

2. გამგეობაში მომზადებული სამართლებრივი აქტები ვიზირებული უნდა იქნეს პროექტის 

ავტორისა და გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის მიერ. სამართლებრივი 

აქტის პროექტი, გარდა პირად საკითხებთან დაკავშირებული პროექტებისა, აგრეთვე, უნდა 

იქნეს ვიზირებული გამგეობის იმ სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ, რომლის კომპეტენციათა 

სფეროსაც შეეხება ეს პროექტი, აგრეთვე - გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსის მიერ, თუ 

პროექტით გათვალისწინებული საკითხები შეეხება ფინანსურ დოკუმენტაციას ანდა გამგეობის 

მიერ გასაწევ ხარჯებს. 
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3. კანონითა და დებულებით განსაზღვრულ საკითხებთან დაკავშირებით საკრებულოს 

თავმჯდომარისათვის წარსადგენ პროექტს, რომელიც მომზადებული იქნა გამგეობაში, 

საკრებულოს თავმჯდომარესთან წარადგენს გამგებელი. 

 მუხლი 26. სამართლებრივი აქტების გაფორმება 
1. საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი 

ორგანოსათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე გამოცემული ბრძანებებისა და გამგებლის 

ბრძანებების რეგისტრაციას უზრუნველყოფს გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების 

რეკვიზიტები უნდა შეესაბამებოდეს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 

52-ე მუხლით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს. 

3. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები და გამგებლის ბრძანებები აღინუსხება ერთი 

კალენდარული წლის განმავლობაში უწყვეტი (ზრდადი) ნუმერაციითა და ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების ნომერი შედგება ინდექსისგან („1“), 

დეფისისა და სამი ციფრისგან, ხოლო გამგებლის ბრძანება - ინდექსისგან („2“), დეფისისა და 

სამი ციფრისგან. პირად საკითხებთან დაკავშირებით გამოცემული ბრძანებების ნუმერაცის 

შემთხვევაში იწერება: შესაბამისი თანამდებობის პირის ინდექსი, ასობგერა („პ“), დეფისი და 

სამი ციფრი.13. 

4. ბრძანებებზე თარიღი ფიქსირდება მათი გამოცემის დღის მიხედვით და აღინიშნება 

შემდეგი სრული სახით.  

5. თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოსათვის მიკუთვნებულ 

დაკავშირებულ საკითხებზე გამოცემული ბრძანებებისა და გამგებლის ბრძანებების, 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით“ გათვალისწინებული 

აქტების, აგრეთვე ოფიციალური წერილების ბლანკის ფორმები (მათ აღწერილობასთან ერთად) 

მტკიცდება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით. 

6. სამართლებრივი აქტების გაფორმების დეტალური წესი და პროცედურები განისაზღვრება 

კანონმდებლობითა და შესაბამისი სამსახურებრივი ინსტრუქციებით. 

 მუხლი 27. გამგეობის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტების გასაჩივრება, ბათილად 
ცნობა და ძალადაკარგულად გამოცხადება 

1. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ხონის რაიონულ 

სასამართლოში, ბრძანების გამოქვეყნების ან ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის 

ვადაში. 

2. გამგებლის ბრძანება ოფიციალური გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში შეიძლება 

გასაჩივრდეს საკრებულოს თავმჯდომარესთან, წერილობით შეტანილი ადმინისტრაციული 

საჩივრით, ან ხონის რაიონულ სასამართლოში.  

3. საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანების და გამგებლის ბრძანების ძალადაკარგულად 

გამოცხადება შეუძლია შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარეს და გამგებელს, აგრეთვე 

სასამართლოს, კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში. 

4. გამგებლის ბრძანების ბათილად ცნობა კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში შეუძლია 

გამგებელს, საკრებულოს თავმჯდომარეს და სასამართლოს. 

 მუხლი 28. გამგეობის შინაგანაწესი 
1. გამგეობის შინაგანაწესით განისაზღვრება:  
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ა) სამუშაო დროს დასაწყისი და დასასრული; 

ბ) დღის განმავლობაში შესვენების დრო; 

გ) დასვენების და სადღესასწაულო დღეებში, აგრეთვე ყოველდღიური სამუშაო დროის 

დამთავრების შემდეგ დაწესებულებაში ყოფნის პირობები და წესი;  

დ) სამსახურებრივ საკითხებზე განკარგულებათა მოსამსახურეებამდე დაყვანის წესი; 

ე) ხელფასის გაცემის დრო, ფორმა და ადგილი; 

ვ) შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები; 

ზ) საოფისე ტექნიკითა და სხვა მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესები; 

თ) სამსახურში არყოფნის შეტყობინების წესი. 

2. გამგეობის შინაგანაწესს გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

3. შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვას უზრუნველყოფს გამგებელი. 

4. გამგებელი ვალდებულია სამსახურში მიღებისას მოსამსახურეს გააცნოს შინაგანაწესი 

(ხელწერილის დადებით), აგრეთვე უზრუნველყოს ნებისმიერ დროს მისი გაცნობის 

შესაძლებლობა. 

 მუხლი 29. მოქალაქეთა ინფორმირება და მონაწილეობა გამგეობის საქმიანობაში 
1. გამგეობაში „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ ორგანული კანონის, „ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის“, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ დებულების შესაბამისად 

უზრუნველყოფილია: 

ა) გამგეობის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; 

ბ) მოქალაქეთა ინფორმირებულობა გამგეობის საქმიანობის შესახებ; 

გ) მოქალაქეთა მონაწილეობა გამგეობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 

დ) გაწეული საქმიანობის შესახებ მოქალაქეებისათვის ანგარიშის წარდგენა; 

ე) ლობისტური საქმიანობა. 

2. “ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით” განსაზღვრული წესით გამგეობის საჯარო 

ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის 

უფროსი. 

თავი VI 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

 მუხლი 30. ამ დებულების ამოქმედებასთან დაკავშირებული საკრებულოს დადგენილებების 
მიღება 

ამ დებულების ამოქმედებასთან დაკავშირებით 2010 წლის 15 სექტემბრამდე მიღებულ იქნეს 

საკრებულოს შემდეგი დადგენილებები: 

ა) ამ დებულების მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მუნიციპალური 

სამსახურების დებულებები; 

ბ) ტერიტორიული ორგანოს დებულება; 

გ) (ამოღებულია - 14.09.10 №15). 

თავი VII 

დასკვნითი დებულებები 

 მუხლი 31. გამგეობის რეორგანიზაცია 
1. გამგეობის რეორგანიზაცია და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები 

წესრიგდება საქართველოს კანონმდებლობითა და ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
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დადგენილების შესაბამისად, აგრეთვე საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ ამ ნორმატიული 

აქტების საფუძველზე გამოცემული ბრძანებების მიხედვით.  

 


