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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

010.250.020.35.127.000.058 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №17  

2010 წლის 22 ივლისი  

ქ. ზესტაფონი 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების 

დამტკიცების შესახებ  

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანო-

ნის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნ-

ქტის, აგრეთვე „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულომ დაადგინა: 

 მუხლი 1 
დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება 

(დანართი №1 თან ერთვის). 

 მუხლი 2 
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2008 წლის 27 მარტის №26 დადგენილება (ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრე-

ბულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ). 

 მუხლი 3 
დადგენილება ძალაში შევიდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესის შესაბამისად. 

საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი 

დანართი 1 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება 

ეს დებულება, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონის 37-ე მუხლის შესაბამისად, განსაზღვრავს ზესტაფონის მუ-

ნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილებას, სტრუქტურასა და თა-

ნამდებობის პირთა უფლება-მოვალეობებს. 

თავი I. ზოგადი დებულებები 

 მუხლი 1. საკრებულოს აპარატის სტატუსი 
1. საკრებულოს აპარატი იქმნება საკრებულოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზ-

რუნველყოფის მიზნით. 

2. აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, 

საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრე-
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ბულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობე-

ბის შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების გან-

ხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებუ-

ლოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველ-

ყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პი-

რებთან. 

3. აპარატი წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის მუდმივმოქმედ დაწესე-

ბულებას. 

 მუხლი 2. აპარატის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 
1. აპარატის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტი-

ტუცია, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონი, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო აქტები, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულება 

(რეგლამენტი) და ეს დებულება. 

2. აპარატის საქმისწარმოების, საბუთების აღრიცხვისა და მსვლელობის, მათი 

შესრულების კონტროლის მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს 

კანონმდებლობით, საკრებულოს დებულებით (რეგლამენტით), საკრებულოს 

თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული აპარატის შინაგანაწესით, საქმისწარმოების 

წესებით და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით. 

 მუხლი 3. აპარატის ძირითადი ფუნქციები 
აპარატის ძირითადი ფუნქციებია: 

ა) ორგანიზაციულ-ტექნიკურად უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს 

კომისიების, საკრებულოს ფრაქციებისა და საკრებულოს დროებითი სამუშაო 

ჯგუფების სხდომების, აგრეთვე საკრებულოს და საკრებულოს თანამდებობის 

პირთა მიერ სხვა ღონისძიებების ჩატარება. უზრუნველყოს თვითმმართველი 

ერთეულის ორგანოების და თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ 

ოპერატიული ინფორმაციის მომზადება და გამოქვეყნება; 

ბ) მოამზადოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და სამუშაო ჯგუფების 

სამუშაო გეგმების პროექტები, საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და სამუშაო 

ჯგუფების სხდომაზე განსახილველი საკითხები და ამ საკითხებთან 

დაკავშირებული შესაბამისი მასალები; 

გ) ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიებისა და სამუშაო 

ჯგუფების, აგრეთვე საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს 

წევრების ურთიერთობას სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან, 

დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და 

მოქალაქეებთან; 

დ) ორგანიზაციული მომსახურება გაუწიოს საკრებულოს წევრებს მათ 

უფლებამოსილების განხორციელებაში;  

ე) უზრუნველყოს საკრებულოს სხდომაზე გამოთქმული წინადადებებისა და 

შენიშვნების აღრიცხვა, სხდომის ოქმების წარმოება, სხდომაზე დამსწრე პირთა 

რეგისტრაცია, სხდომებზე წესრიგის დაცვის ორგანიზება, კენჭისყრისას ხმების 

დათვლა; 
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ვ) ორგანიზება გაუწიოს საკრებულოს და საკრებულოს თანამდებობის პირთა 

მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების რეგისტრაციას, მათ აღრიცხვას, 

სისტემატიზაციას და დადგენილი წესით გამოქვეყნებას. 

თავი II. აპარატის სტრუქტურა 

 მუხლი 4. აპარატის სტრუქტურული შემადგენლობა 
1. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე; 

2. მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში; 

3. მთავარი სპეციალისტი საერთო საკითხებში. 

თავი III. აპარატის სტრუქტურული შემადგენლობის ფუნქციები 

 მუხლი 5. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე: 

1) უზრუნველყოფს საკრებულოს საქმიანობის შესახებ ოფიციალურ 

ინფორმაციის გავრცელებას; 

2) ამ დებულებით განსაზღვრული საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების 

შესაბამისად შეიმუშავებს და აპარატის უფროსს წარუდგენს აპარატის 

მოსამსახურეთა ფუნქციონალურ განაწილებას და სამუშაო გეგმას; 

3) ახდენს საკრებულოს შესახებ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 

გაშუქებული მასალების და პუბლიკაციების ანალიზს; 

4) ახდენს ჟურნალისტების აკრედიტაციას, უზრუნველყოფს მათ დასწრებას 

საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიებისა და სამუშაო 

ჯგუფების ორგანოების სხდომებზე; უზრუნველყოფს მათთვის სათანადო სამუშაო 

პირობების შექმნას, მათ ინფორმირებას, საზოგადოებასთან ქმედითი 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებას;  

5) ორგანიზებას უწევს სოციოლოგიური გამოკითხვების ჩატარებას. 

6) პასუხს აგებს დაკისრებულ ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე; 

7) განსაზღვრავს და აპარატის უფროსს წარუდგენს წინადადებებს აპარატის 

მოსამსახურეთა მორიგი და დამატებითი შვებულების, მივლინების, წახალისების ან 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე; 

8) ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს აპარატის მოსამსახურეთა მიერ 

დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებას; 

9) შეიმუშავებს წინადადებებს აპარატის მუშაობის სრულყოფის საკითხებზე; 

10) საჭირო პირობებს უქმნის შესაბამისი აპარატის მოსამსახურეებს მათი 

ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისათვის, საიდუმლოების რეჟიმის, 

შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნების დაცვისათვის აუცილებელ პირობებს; 

11) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

12) ორგანიზაციას უწევს პრეს-კონფერენციების, ბრიფინგების, ‚,მრგვალი 

მაგიდების“, ჟურნალისტებთან შეხვედრების ჩატარებას 
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 მუხლი 6. მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში  
1) ახორციელებს საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი 

აქტების პროექტების სამართლებრივ ექსპერტიზას; ამზადებს დასკვნებს მათი 

სამართლებრივი აქტების პროექტებზე; 

2) უწევს მეთოდურ დახმარებას საკრებულოს, საკრებულოს თავმჯდომარეს, 

საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიებს, საკრებულოს სამუშაო ჯგუფებს და 

საკრებულოს წევრებს სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებაში; 

3) წარმოადგენს და იცავს თვითმმართველი ერთეულის ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინტერესებს სასამართლოში; 

4) ახორციელებს თვითმმართველი ერთეულის ორგანოებისა და თანამდებობის 

პირების სამართლებრივი აქტების კოდიფიკაციას და სისტემატიზაციას; 

აკონტროლებს მათ შესაბამისობას საქართველოს კანონმდებლობასთან, საჭიროების 

შემთხვევაში ამზადებს წინადადებებს მიღებული სამართლებრივი აქტის გაუქმების 

ან მასში ცვლილებების შეტანის შესახებ. 

 მუხლი 7. მთავარი სპეციალისტი საერთო საკითხებში 
1) ახორციელებს საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიებისა 

და სამუშაო ჯგუფების სხდომების და სხვა ღონისძიებების ჩატარების 

ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას; 

2) ორგანიზაციულად უზრუნველყოფს სხდომებზე წესრიგის დაცვას, კენჭისყრის 

პროცედურის ჩატარებას, ხმების დათვლას, სხდომის ოქმების შედგენას, სხდომაზე 

გამოთქმულ წინადადებებისა და შენიშვნების აღრიცხვას, მიღებულ 

გადაწყვეტილებათა გაფორმებას, რედაქტირებას, რეგისტრაციას და გამოქვეყნებას; 

3) ორგანიზაციას უწევს სხდომებზე პირთა მოწვევას და გაფრთხილებას, ახდენს 

მათ რეგისტრაციას; 

4) ორგანიზაციულ დახმარებას უწევს საკრებულოს წევრებს კანონით 

განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებაში; 

5) ახდენს ინიციირების წესით შემოსულ საკითხთა რეგისტრაციას; 

6) უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებათა პროექტების მომზადებისა და 

აღსრულების პროცედურულ საკითხთა შესრულებას; 

7) საკრებულოს ორგანოების სამუშაო გეგმების საფუძველზე ამზადებს 

საკრებულოს წლიური სამუშაო გეგმის პროექტს, აკონტროლებს სამუშაო გეგმით 

გათვალისწინებული საკითხების განხილვის ვადების დაცვას; 

8) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს, საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და 

საკრებულოს წევრების შეხვედრებს მოსახლეობასთან; 

9) ორგანიზებას უწევს თვითმმართველი ერთეულის კავშირურთიერთობების 

ჩამოყალიბებას და თანამშრომლობის განვითარებას სხვა (მათ შორის 

საზღვარგარეთ) თვითმმართველ ერთეულებთან და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან; 

10) ორგანიზაციულ მომსახურებას უწევს ოფიციალური დელეგაციების მიღებას 

და თვითმმართველი ერთეულის ოფიციალური დელეგაციების მივლინებას; 

11) ორგანიზებას უწევს საკრებულოს ურთიერთობას გამგეობასთან, სახელმწიფო 

ხელისუფლების ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, საწარმოებთან, 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან; 
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12) უზრუნველყოფს საკრებულოს თანამდებობის პირების, საკრებულოს ბიუროს 

და საკრებულოს კომისიების დავალებათა შესრულების კონტროლს. 

თავი IV. აპარატის ხელმძღვანელობა 

 მუხლი 8. აპარატის უფროსი 
1. აპარატის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციასა და კოორდინაციას 

უწევს აპარატის უფროსი, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს 

თავმჯდომარე. 

2. აპარატის უფროსი: 

ა) უძღვება აპარატის საქმიანობას; 

ბ) შეიმუშავებს და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს აპარატის 

სტრუქტურას, საშტატო ნუსხას და თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებს; 

გ) საკრებულოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე დასანიშნად და 

თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად წარუდგენს აპარატის შესაბამის საჯარო 

მოსამსახურეთა კანდიდატურებს; 

დ) საკრებულოს თავმჯდომარეს და საკრებულოს ბიუროს წარუდგენს 

ყოველწლიურ ანგარიშს აპარატის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ; 

ე) ადგენს და საკრებულოს თავმჯდომარეს დასამტკიცებლად წარუდგენს შრომის 

შინაგანაწესს ,‚საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად; 

ვ) ახორციელებს ამ დებულებით, საკრებულოსა და საკრებულოს თავმჯდომარის 

სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

3. აპარატის უფროსი ანგარიშვალდებულია საკრებულოს თავმჯდომარის წინაშე. 

4. აპარატის უფროსის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას 

ახორციელებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

5. აპარატის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში აპარატის უფროსის მოვალეობებს 

ასრულებს აპარატის ერთ-ერთი თანამშრომელი საკრებულოს თავმჯდომარის 

დავალებით. 

თავი V. აპარატის საჯარო მოსამსახურეები 

 მუხლი 9. აპარატის საჯარო მოსამსახურეების თანამდებობაზე დანიშვნის წესი 
1. აპარატის საჯარო მოსამსახურეები თანამდებობაზე ინიშნებიან „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ კანონის შესაბამისად მიხედვით. 

 მუხლი 10. აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შტატების დამტკიცების წესი 
აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა შტატებს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად ამტკიცებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 მუხლი 11. აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა უფლებები 
აპარატის საჯარო მოსამსახურეებს უფლება აქვთ: 

1) წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი სტრუქტურული 

ქვედანაყოფების საქმიანობის სრულყოფის თაობაზე; 

2) მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები;  

3) ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, 

საინფორმაციო და სხვა მასალებით;  
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4) დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა 

ფუნქციონალური მოვალეობების შესრულებისათვის საჭირო პირობების 

უზრუნველყოფის შესახებ; 

5) დადგენილი წესით ისარგებლონ ორგანიზაციული, გასამრავლებელი, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკით, სხვა შესაბამისი ტექნიკური 

საშუალებებით. 

6) ისარგებლონ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებებითა და გარანტიებით. 

 მუხლი 12. აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა მოვალეობები 
აპარატის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულნი არიან: 

1) ზუსტად შეასრულონ და დაიცვან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით, საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებით, განსაზღვრული 

ფუნქციონალური მოვალეობანი; 

2) დროულად და სრულყოფილად შეასრულონ უშუალო და ზემდგომი 

ხელმძღვანელების დავალებები; 

3) შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას დაიცვან საიდუმლოების რეჟიმი; 

4) იმუშაონ თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად; 

5) განუხრელად შეასრულონ დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები; 

6) გაუფრთხილდნენ მათ სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-

საკომუნიკაციო ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა სახაზინო ქონებას. 


