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დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება N25
2014 წლის 26 სექტემბერი
ქ. დუშეთი
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოსორგანულიკანონის „ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსის“ 24ე
მუხლის
პირველი
პუნქტის
„გ.ბ“
ქვეპუნქტის,
61-ე
მუხლისდა
„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“
საქართველოსკანონისშესაბამისად,
დუშეთისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოადგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდესდუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგეობის
შესაბამისად;

დებულებადანართი

N1-ის

მუხლი 2.
დადგენილების ამოქმედების მომენტიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს
„დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ დუშეთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის N17 დადგენილება (სარეგისტრაციო
კოდი: 010260020.35.152.016181);
მუხლი3.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

გიორგი ლაფანაშვილი

დანართი N1
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულება
ესდებულებასაქართველოსორგანულიკანონის
“ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსის”
შესაბამისადგანსაზღვრავსდუშეთისმუნიციპალიტეტისგამგეობისსტრუქტურას,
გამგეობისთანამდებობისპირებისდასტრუქტურულიერთეულებისუფლებამოსილებებსდა
საქმიანობის წესს.
თავი I
ზოგადიდებულებანი
მუხლი 1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (ტექსტში შემდგომ „გამგეობა“) წარმოადგენს
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლისადმი დაქვემდებარებულ დაწესებულებას,
რომელიც უზრუნველყოფს გამგებლის უფლებამოსილების განხორციელებას.
2. გამგეობას ხელმძღვანელობს დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
მუხლი 2. გამგეობის საქმიანობის საფუძვლები და პრინციპები
1. გამგეობა საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის, ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, ამ დებულების, საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად;
2. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულები და საჯარო მოსამსახურეები მოქმედებენ კანონის
წინაშე თანასწორობის, უფლებამოსილების კანონის საფუძველზე განხორციელების, საჯარო
და კერძო ინტერესების პროპორციულობის, საქმის მიუკერძოებლად გადაწყვეტის,
საჯაროობისა და გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის
პრინციპების დაცვით;

მუხლი 3. საქმისწარმოების ენა
გამგეობის სამუშაო და საქმისწარმოების ენაა ქართული;
მუხლი 4. გამგეობის ადგილსამყოფელი
გამგეობის ადგილსამყოფელია ქალაქი დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27;

თავი II
გამგეობის სტრუქტურა
მუხლი 5. გამგეობის სტრუქტურული ერთეული
1. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულია გამგეობის სამსახური;

2. გამგეობის სამსახური მისი დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგებლის დავალებების
შესრულებას;
3. გამგეობის სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი;
4. გამგეობის სამსახურს შეიძლება ჰქონდეს ქვედანაყოფები - სამსახურის განყოფილებები;
5. სამსახურის შიდა სტრუქტურული მოწყობის საკითხი განისაზღვრება ამ სამსახურის
დებულებითა და საშტატო ნუსხით;
მუხლი 6. გამგეობის სტუქტურული აგებულება
1. გამგეობა შედგება შემდეგი სამსახურებისაგან:
ა) ადმინისტრაციული სამსახური;
ბ) ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური;
გ) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური;
დ) შიდა აუდიტის სამსახური;
ე) სივრცითი მოწყობის,
მშენებლობის სამსახური;

ინფრასტრუქტურის

განვითარების,

არქიტექტურისა

და

ვ) გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახური;
ზ) ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური;
თ) განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური;
ი) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური;
კ) სახანძრო-სამაშველო სამსახური;
2. სამსახურისა და მისი განყოფილებების უფლებამოსილებები მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად განისაზღვრება სამსახურის დებულებით.
თავი III
გამგეობის თანამდებობის პირები, გამგეობის საჯარო მოსამსახურეები
მუხლი 7. გამგეობის თანამდებობის პირები
1. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, გამგეობის თანამდებობის
პირები არიან:
ა) გამგებელი;
ბ) გამგებლის პირველი მოადგილე;
გ) გამგებლის მოადგილე;
დ) გამგეობის სამსახურის უფროსი;

2. გამგეობის თანამდებობის პირების უფლებამოსილება, არჩევა-გადაყენების, დანიშვნაგათავისუფლების
და
საქმიანობის
წესი
განისაზღვრება
,,ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსით“, “საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით და
ამ დებულებით.
მუხლი 8. დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი
1.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი არის დუშეთის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო და მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირი;
2. გამგებელი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის
უფლებამოსილებების განხორციელებას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის,
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ნორმატიული აქტების შესაბამისად;
3. გამგებელი ანგარიშვალდებულია დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და
მოსახლეობის წინაშე;
მუხლი 9. გამგებლისუფლებამოსილება
1.
გამგეობისორგანიზაციულისაქმიანობისსფეროშიგამგებელსგააჩნიაშემდეგიუფლებამოსილებ
ანი:
ა)
საერთოხელმძღვანელობასადაკოორდინაციასუწევსგამგეობისსტრუქტურულიერთეულების
საქმიანობას;
ბ)
საკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსგამგეობისდებულებასადასაშტატონუსხას,
აგრეთვეგამგეობისსტრუქტურულიერთეულებისდებულებებს;
გ)
თანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსგამგეობისთანამდებობისპირებს;
დ) თანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსგამგეობისმოსამსახურეებს;
ე)
უნაწილებსფუნქციებსგამგეობისმოსამსახურეებს,
დავალებებსაძლევსგამგეობისთანამდებობისპირებსდაისმენსმათანგარიშებსგაწეულიმუშაობ
ისშესახებ;
ვ)
იღებსგადაწყვეტილებებსგამგეობისმოსამსახურეთაწახალისებისადამათთვისდისციპლინურ
იპასუხისმგებლობისდაკისრებისშესახებ;
თ) ამტკიცებსგამგეობისშინაგანაწესსდათანამდებობრივინსტრუქციებს;
2. საკრებულოსთანურთიერთობისსფეროშიგამგებლისუფლებამოსილებებია:
ა)
საკრებულოსწელიწადშიერთხელმაინც,
მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსრეგლამენტითდადგენილიწესითწარუდგენსანგარიშსგაწეუ
ლიმუშაობისშესახებ,

აგრეთვესაკრებულოსწევრთაარანაკლებერთიმეოთხედისმოთხოვნითსაკრებულოსწარუდგენ
სრიგგარეშეანგარიშს;
ბ)
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსის
შესაბამისადშეიმუშავებსდასაკრებულოსმისაღებადწარუდგენსადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტებისპროექტებს;
გ)
საკრებულოსთავმჯდომარესმიმართავსსაკრებულოსრიგგარეშესხდომისმოწვევისშესახებწინ
ადადებით,
საკრებულოსმორიგსხდომაზეშეაქვსდამატებითგანსახილველისაკითხი,
უფლებამოსილიადაესწროსსაკრებულოსდასაკრებულოსკომისიებისღიადადახურულსხდომ
ებს;
დ)
უზრუნველყოფსსაკრებულოსმიერმიღებულიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტებისაღსრულებას;
3. საფინანსო-საბიუჯეტოსფეროშიგამგებელსგააჩნიაშემდეგიუფლებამოსილებანი:
ა)
შეიმუშავებსდასაკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსმუნიციპალიტეტისბიუჯეტისადაბ
იუჯეტშიშესატანიცვლილებისპროექტებს;
უზრუნველყოფსდამტკიცებულიბიუჯეტისშესრულებასთავისიუფლებამოსილებისფარგლებ
ში;
ბ)
საკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსსაანგარიშოწლისბიუჯეტისშესრულებისანგარიშს;
გ) საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსისშესაბამისად, საკრებულოსმიერდადგენილიწესით,
მუნიციპალიტეტისდამტკიცებულბიუჯეტშიცვლილებისშეტანისგარეშეიღებსგადაწყვეტილე
ბასმხარჯავიდაწესებულებისსაბიუჯეტოკლასიფიკაციისმუხლებსადაკოდებსშორისთანხები
სგადანაწილებისშესახებ;
დ)
საკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსკანონითგანსაზღვრულიადგილობრივიგადასახად
ებისადამოსაკრებლებისშემოღების,
ცვლილებისადაგაუქმებისშესახებდადგენილებებისპროექტებს;
ე)
მუნიციპალიტეტისსახელითადასაკრებულოსთანხმობითიღებსსესხსადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსით
დასაქართველოსსხვასაკანონმდებლოაქტებითდადგენილიწესით;
ვ)
საკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსმუნიციპალიტეტისმიერწლისგანმავლობაშიგანსახ
ორციელებელიშესყიდვებისგეგმას;
ახორციელებსშესყიდვებსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით;
4. მუნიციპალიტეტისქონებისმართვისადაგანკარგვისსფეროშიგამგებელი:

ა)
ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსითადასაკრებულოსმიერდადგენილიწესითიღებ
სგადაწყვეტილებასმუნიციპალიტეტისქონებისმართვისადაგანკარგვისშესახებ;
ბ)
საკრებულოსთანხმობითიღებსგადაწყვეტილებებს:
კერძოსამართლისსამეწარმეოდაარასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიულიპირებისდაფუძნების,
რეორგანიზაციისადალიკვიდაციისშესახებ;
სამეწარმეოდაარასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიულიპირებისდაფუძნებაშიმონაწილეობისადამათშიგაწევრებისშესახებ;
მუნიციპალიტეტისწილობრივიმონაწილეობითშექმნილისაწარმოსკაპიტალშიცვლილებისშე
სახებ; სამეწარმეოიურიდიულიპირისწილის/აქციებისშეძენისშესახებ;
გ)
ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსითგათვალისწინებულშემთხვევებშისაკრებულო
სთანხმობითიღებსგადაწყვეტილებასმუნიციპალიტეტისმოძრავიქონებისპირდაპირიგანკარგ
ვისწესითსასყიდლითანუსასყიდლოდსარგებლობისუფლებით,
პირობითანუპირობოდგაცემისშესახებ;
დ)
საკრებულოსთანხმობითწყვეტსუძრავიქონებისპირდაპირიგანკარგვისწესითსასყიდლითანუ
სასყიდლოდსარგებლობისუფლებით, პირობითანუპირობოდგაცემისსაკითხს;
ე)
საკრებულოსთანხმობითუფლებამოსილიაგადაწყვიტოსმუნიციპალიტეტისქონებისშემძენის/
სარგებლობისუფლებითმიმღების/მართვისუფლებითმიმღებისხელშეკრულებითნაკისრივალ
დებულებებისდარღვევისთვისდაკისრებული/დასაკისრებელიპირგასამტეხლოსგანგანთავის
უფლებისსაკითხი;
ვ)
საკრებულოსთანხმობითუფლებამოსილიაგადაწყვიტოსპრივატიზებულიან/დასარგებლობის
უფლებითგაცემულიქონებისმიმღებისამქონებასთანდაკავშირებულიპირობის
(პირობების)
შესრულებისვალდებულებისგანგანთავისუფლებისსაკითხი,
გარდაფინანსურიდასაინვესტიციოვალდებულებებისშესრულებასთანდაკავშირებულიპირობ
ებისა;
ზ)
ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსისშესაბამისად,
საკრებულოსთანხმობითიღებსგადაწყვეტილებასმუნიციპალიტეტისძირითადი
(განუსხვისებელი) ქონებისგასხვისებისშესახებ;
თ)
უზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტისქონებისმოვლა-პატრონობას,
რეკონსტრუქციასადააღდგენას;

მშენებლობას,

ი)
საკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსმუნიციპალიტეტისქონებისსაპრივატიზაციოობიე
ქტებისნუსხასადაპრივატიზაციისგეგმას;
კ)
ახორციელებსმონიტორინგსფიზიკურიდაიურიდიულიპირებისმიერმათთვისსარგებლობის

უფლებითგადაცემულიმუნიციპალიტეტისქონებისგამოყენებისადაქონებითსარგებლობისწეს
ებისდაცვაზე;
ლ)
მუნიციპალიტეტისქონებისპირობებიანიაუქციონისფორმითგანკარგვისშემთხვევაშიახორციე
ლებსმონიტორინგსფიზიკურიდაიურიდიულიპირებისმიერშესაბამისიპირობებისშესრულებ
აზე;
5.
აღმასრულებელისაქმიანობისსხვასფეროებშიგამგებელიფლობსშემდეგუფლებამოსილებებს:
ა) ხელსაწერსმუნიციპალიტეტისსახელითდადებულხელშეკრულებებსადაშეთანხმებებს;
ბ)
წარმოადგენსმუნიციპალიტეტსდამოქმედებსმისისახელითოფიციალურიურთიერთობებისას
, მუნიციპალიტეტისსახელითანიჭებსწარმომადგენლობითუფლებამოსილებებს, მათშორის,
რწმუნებებს
(მინდობილობებს),
გარდაადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა;
გ) მუნიციპალიტეტისუფლებამოსილებისფარგლებშიუზრუნველყოფსშესაბამისისოციალურეკონომიკურიგანვითარებისადასხვაპროგრამების, სტრატეგიებისადაგეგმებისმომზადებას,
საკრებულოსთვისდასამტკიცებლადწარდგენასდაგანხორციელებას;
დ)
შეიმუშავებსდასაკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსმუნიციპალიტეტისსივრცითტერიტორიულიდაგეგმვისდოკუმენტებს;
ე)
თავისიუფლებამოსილებისფარგლებშიგამოსცემსინდივიდუალურადმინისტრაციულსამართლებრივაქტებს;
ვ)
მისიუფლებამოსილებისთვისმიკუთვნებულიცალკეულისაკითხებისშესასწავლად,
შესაბამისიდასკვნებისადარეკომენდაციებისმოსამზადებლადქმნისსათათბიროორგანოებს −
საბჭოებსდასამუშაოჯგუფებს;
ზ) ანიჭებსმუნიციპალიტეტისსაპატიოწოდებებსადაჯილდოებს;
თ)
უზრუნველყოფსადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსისმე-16
დამე-17
მუხლებითგათვალისწინებულიმუნიციპალიტეტისსხვაუფლებამოსილებებისგანხორციელებ
ასადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსით,
საქართველოსსხვასაკანონმდებლოდაკანონქვემდებარენორმატიულიაქტებითდასაკრებულო
სმიერდადგენილიწესით;
ი)
ახორციელებსადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსით,
გამგეობისდებულებითადასაკრებულოსადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტებითგათვალისწინებულსხვაუფლებამოსილებებს;
6.
გამგებელიუფლებამოსილიადუშეთისმუნიციპალიტეტისადმინისტრაციულერთეულშიდანი
შნოსგამგებლისწარმომადგენელი.

7.
გამგებლისმიერპერსონალურსაკითხზეგადაწყვეტილებისმიღებისასსაკრებულოსწევრისმიერ
მისსაქმიანობაშიჩარევადაუშვებელია.
მუხლი 10 უფლებამოსილების დელეგირება
1. გამგებელს შეუძლია განახორციელოს საკუთარი უფლებამოსილების დელეგირება
გამგებლის პირველი მოადგილის, გამგებლის მოადგილის და სამსახურის უფროსისათვის,
რაზედაც გამოსცემს შესაბამის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს გამგებლის ბრძანებას.
2. გამგებლის ის უფლებამოსილებები, რომლების რომლებიც კანონის შესაბამისად
საკრებულოს მიერ დამტკიცებას ან თანხმობის მიცემას საჭიროებს, ასევე ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 54-ე მუხლის 1 პუნქტის „ა.ა“−„ა.გ“, „ბ.ა“−„ბ.გ“, „დ.კ“, „ე.ვ“ და
„ე.ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებები არ შეიძლება გადაეცეს
გამგეობის სხვა თანამდებობის პირებს.
მუხლი 11. გამგებლის პირველი მოადგილე და მოადგილე
1. გამგებელს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს
და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით
დადგენილი წესით;
2. გამგებლის პირველი მოადგილისა და მოადგილის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის
საკითხები წესრიგდება „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
მუხლი 12. გამგებლის პირველი მოადგილის უფლებამოსილებები
1. გამგებლის პირველი მოადგილე
ასრულებს გამგებლის მოვალეობებს გამგებლის
უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის შემთხვევებში;
2. გამგებლის პირველი მოადგილე ხელმძღვანელობს გამგეობის ადმინისტრაციული
სამსახურის; ქონების მართვისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახურის; საფინანსოსაბიუჯეტო სამსახურის; ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის; განათლების,
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ დარგებსა
და საკითხებს;
3. გამგებლის პირველი მოადგილე ასევე ხელმძღვანელობს ყველა იმ საკითხს, რომელიც არ
მიეკუთვნება გამგებლის მოადგილის კომპეტენციას.
3. გამგებლის პირველი მოადგილე თავისი კომპეტენციის სფეროში ორგანიზებას უწევს და
აკონტროლებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და
გამგებლის დავალებების შესრულებას;
4. გამგებლის პირველი მოადგილე გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტებს, თუკი კონკრეტულ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების
უფლებამოსილება პირდაპირ გამომდინარეობს გამგეობის დებულებით და სხვა
ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მისი კომპეტენციის სფეროდან;

5 გამგებლის პირველი მოადგილე გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულსამართლებრივ აქტებს სხვა საკითხებზეც, თუკი ამ საკითხების გადაწყვეტა და შესაბამისი
აქტის გამოცემა დელეგირებული აქვს გამგებლის ბრძანებით;
მუხლი 13. გამგებლის მოადგილის უფლებამოსილებები
1.
გამგებლის
მოადგილე
ხელმძღვანელობს
გამგეობის
სივრცითი
მოწყობის,
ინფრასტრუქტურის განვითარების, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის;
გამგებლის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის სამსახურის; სამხედრო
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის; სახანძრო-სამაშველო სამსახურის კომპეტენციაში
შემავალ დარგებსა და საკითხებს;
2. გამგებლის მოადგილე თავისი კომპეტენციის სფეროში ორგანიზებას უწევს და
აკონტროლებს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და
გამგებლის დავალებების შესრულებას;
3. გამგებლის მოადგილე გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტებს, თუკი გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება პირდაპირ გამომდინარეობს
გამგეობის დებულებით ან სხვა ნორმატიული აქტით განსაზღვრული მისი კომპეტენციის
სფეროდან;
4. გამგებლის მოადგილე გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტებს სხვა საკითხებზეც, თუკი ამ საკითხების გადაწყვეტა და შესაბამისი აქტის გამოცემა
დელეგირებული აქვს გამგებლის ბრძანებით;

მუხლი 14. გამგეობის სამსახურის უფროსი
1. გამგეობის სამსახურის უფროსი არის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელე, რომელსაც თანამდებობაზე
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი;
2. გამგეობისსამსახურის უფროსი:
ა)
წარმართავს
მისდამი
დაქვემდებარებული
სამსახურის
საქმიანობასდაპასუხისმგებელიაამსამსახურისათვისდაკისრებულიამოცანებისადაფუნქციებ
ისშესრულებისათვის;
ბ) უნაწილებსფუნქციებსსტრუქტურულიერთეულისმოსამსახურეებს;
გ)
გამგებელსწარუდგენსწინადადებებსსტრუქტურულიერთეულისსაკადროსაკითხებთანდაკავ
შირებით;
სტრუქტურულიერთეულისმოსამსახურეთაწახალისების,
დისციპლინურიპასუხისმგებლობის,
შვებულების,
სამსახურებრივიმივლინების,
კვალიფიკაციისამაღლებისადასწავლებისშესახებ;

დ) განსაზღვრავსსტრუქტურულიერთეულისსაქმიანობისორგანიზებისადადაგეგმვისწესებს,
ფორმებსადამეთოდებს;
სტრუქტურულიერთეულისმოსამსახურეთათანამდებობრივმოვალეობებს;
ე)
გამგებელსწარუდგენსსტრუქტურულიერთეულისმიერმომზადებულსაკითხებს,
წინადადებებს, დასკვნებსადარეკომენდაციებს;
ვ)
გამგებელსპერიოდულადწარუდგენსანგარიშსსტრუქტურულიერთეულისმიერგაწეულისამუ
შაოსშესახებ;
3.სამსახურის უფროსი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს
სტრუქტურული ერთეულის მოსამსახურეთა შორის ფუნქციების განაწილებასთან
დაკავშირებით, სამსახურის სამუშაო გეგმებთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებზე, თუკი
გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება პირდაპირ გამომდინარეობს გამგეობის
დებულებით, სამსახურის დებულებით და სხვა ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მისი
კომპეტენციის სფეროდან;
4. სამსახურის უფროსი გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტებს სხვა საკითხებზეც, თუკი ამ საკითხების გადაწყვეტა და შესაბამისი აქტის გამოცემა
დელეგირებული აქვს გამგებლის ბრძანებით;
5. სამსახურის უფროსიანგარიშვალდებულიაგამგებლისწინაშე;
3.
გამგეობისსტრუქტურულიერთეულისსაქმიანობაზესამსახურებრივზედამხედველობასახორ
ციელებსგამგებელი;
4.
გამგეობისსამსახურის
უფროსის
თანამდებობაზე
დანიშვნის,
თანამდებობრივიშეუთავსებლობის,
აგრეთვეუფლებამოსილებისშეჩერებისადაშეწყვეტისსაკითხებიწესრიგდებაადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსისშესაბამისად;

მუხლი 15. გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი
1. გამგეობის სამსახურისგანყოფილებისუფროსს ,,საჯაროსამსახურისშესახებ" კანონის
შესაბამისადთანამდებობაზენიშნავსდათანამდებობიდანათავისუფლებსგამგებელი.
2. სამსახურისგანყოფილებისუფროსი:
ა) წარმართავსგანყოფილებისსაქმიანობას;
ბ)
უზრუნველყოფსგანყოფილებისმიერსამსახურისდებულებითგანსაზღვრულიფუნქციებისგან
ხორციელებას;
გ) სამსახურისუფროსსდასამტკიცებლადწარუდგენსგანყოფილებისსამუშაოგეგმებს;

დ)
ანაწილებსდავალებებსგანყოფილებისმოხელეებსშორის,
უზრუნველყოფსსამუშაოგეგმებითდასამსახურისუფროსისცალკეულიდავალებებითგათვალ
ისწინებულიღონისძიებებისგანხორციელებას;
ე) იღებსდააფასებსმოხელეებისანგარიშებსგაწეულისაქმიანობისშესახებ;
ვ)
ამზადებსდასამსახურისუფროსსწარუდგენსანგარიშებსგანყოფილებისმიერსამუშაოგეგმებით
დაცალკეულიდავალებებითგანსაზღვრულისამუშაოებისშესრულებისშესახებ;
ზ) უზრუნველყოფსდადგენილიწესითგანყოფილებისსაქმისწარმოებას;
თ)
უზრუნველყოფსგანყოფილებისმოხელეთამიერგამგეობისშინაგანაწესისდაცვას,
შრომისდისციპლინას.
დადგენილიწესითაფასებსმოხელეებისსაქმიანობას,
სამსახურისუფროსსწარუდგენსწინადადებებსმოხელეთადაწინაურების,
წახალისებისანმათმიმართდისციპლინარულიზომებისგამოყენებისშესახებ;
ი)
ახორციელებსმოქმედიკანონმდებლობით,
ამდებულებითდასამსახურისდებულებითგანსაზღვრულსხვაუფლებამოსილებებს.
მუხლი 16. გამგებლის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში
1. გამგებლის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში არის საჯარო მოხელე,
რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით;
2. გამგებლის წარმომადგენელი ინიშნება დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ
შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში;
3. გამგებლის წარმომადგენელი ადმინისტრაციულ ერთეულში ახორციელებს შემდეგ
უფლებამოსილებებს:
ა)
აკონტროლებსდაგამგებელსწარუდგენსინფორმაციასშესაბამისადმინისტრაციულიერთეული
სტერიტორიაზეადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისმიერმიღებულიგადაწყვეტი
ლებათაშესრულებისმიმდინარეობისშესახებ;
ბ)
გამგებელსწარუდგენსწინადადებებსშესაბამისტერიტორიაზეარსებულიპრობლემებისდამათ
იშესაძლოგადაწყვეტისგზებისშესახებ;
გ) უზრუნველყოფს მის სამოქმედო ტერიტორიაზე სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა
შეგროვებას კანონმდებლობის შესაბამისად;
დ) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის გამოკითხვას და
სახალხო განხილვების ჩატარებას;
ე) მონაწილეობს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის შედგენაში. ამზადებს
და გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ბიუჯეტიდან
დასაფინანსებელი ღონისძიებების შესახებ. ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული
ერთეულის მოსახლეობისათვის ბიუჯეტის პროექტის გაცნობას და საჯარო განხილვის

ჩატარებას აღნიშნულ საკითხზე. აგროვებს, აანალიზებს და გამგებელს წარუდგენს
მოსახლეობის შენიშვნებსა და წინადადებებს ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით;
ვ)
აკონტროლებს
ადმინისტრაციულ
ერთეულში
ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან
დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობას და
შესაბამის ინფორმაციას პერიოდულად წარუდგენს გამგებელს;
ზ) გასცემს ცნობებს კანონმდებლობის შესაბამისად. მათ შორის: ,,საქართველოს
ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის (მორის) პირველადი
გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 იანვრის
N46 დადგენილებით
განსაზღვრული წესით გასცემს ხე-მცენარეების ადგილწარმოშობის ცნობას;„სანოტარო
მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 31 მარტის N71 ბრძანების შესაბამისად
გასცემს ცნობას მამკვიდრებლის კუთვნილი უძრავი ქონების ფლობის ან სარგებლობის
შესახებ;
თ)
ამზადებსწინადადებებსადმინისტრაციულერთეულშიინვესტირებისმიმართულებებისდამი
ზნობრივიპროგრამებისშესახებ, უზრუნველყოფსმათიგანხორციელებისკოორდინაციას;
ი)
შეიმუშავებსწინადადებებსადმინისტრაციულერთეულშიარსებულითვითმმართველიერთეუ
ლისსაკუთრებაშიარსებულიქონებითსარგებლობისადამისიგანკარგვისსაკითხებზე;
კ)
კოორდინაციასუწევსადმინისტრაციულერთეულშითვითმმართველიერთეულისქონებისაღრ
იცხვას, აკონტროლებსამქონებისდაცვასადამიზნობრივგამოყენებას;
ლ)
მონაწილეობსადმინისტრაციულიერთეულისსივრცით-ტერიტორიულდაგეგმვაში,
ადმინისტრაციულიერთეულისსივრცით-ტერიტორიულიდაგეგმვისნორმებისადაწესების,
მიწათსარგებლობისგენერალურიგეგმის,
განაშენიანებისრეგულირებისგეგმის,
დასახლებათატერიტორიებისგამოყენებისადაგანაშენიანებისრეგულირებისწესების,
ტერიტორიისკეთილმოწყობისადასაინჟინროინფრასტრუქტურისგანვითარებისპროგრამათაპ
როექტებისმომზადებაშიდამათიგანხორციელებისადადაცვისუზრუნველყოფისღონისძიებებ
ში;
მ)
მონაწილეობსსატრანსპორტოსისტემისადაადგილობრივიმნიშვნელობისგზებისგანვითარები
სმუნიციპალურიპროგრამებისშემუშავებაში;
ნ) ამზადებს წინადადებებსსაზოგადოებრივიტრანსპორტითმოსახლეობისმომსახურებაზე;
ო)
კოორდინაციას
სანიაღვრემეურნეობის,
პატრონობას;

უწევს
ადმინისტრაციულ
ერთეულშიგარეგანათების,
ადგილობრივიგზების,
ტროტუარების,
მოედნებისმოვლა-

პ) კოორდინაციას უწევს ადმინისტრაციულიერთეულისსასაფლაოებისმოვლა-პატრონობას;

ჟ)
თვალყურსადევნებსადმინისტრაციულიერთეულისტერიტორიაზებუნების,
კულტურისდაისტორიულიძეგლებისმდგომარეობას;
რ)
მონაწილეობსმოქალაქეთასამხედროაღრიცხვაზეაყვანისდასამხედროსავალდებულოსამსახუ
რშიგაწვევის, სამხედროსასწავლოშეკრებებისჩატარების, დაწყებითისამხედროსწავლების,
სამხედრო-პატრიოტულიაღზრდისდასამოქალაქოთავდაცვისორგანიზებისპროცესში;
ს) ახორციელებსსხვაუფლებამოსილებებსგამგებლისდავალებით;
4. გამგებლისწარმომადგენელიანგარიშვალდებულიაგამგებლისწინაშე
5. გამგეობის წარმომადგენელს აქვს ბეჭედი, რომლითაც ადასტურებს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემულ ცნობებს, ასევე სხვა დოკუმენტებს, კანონით
დადგენილ შემთხვევებში და წესით;
მუხლი 17. გამგეობის სხვა საჯარო მოსამსახურეები
1. გამგეობაშისაჯაროსამსახურს ასევეეწევა:
ა) გამგეობისმთავარი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი, სპეციალისტი ან/და სხვა
საჯარო
მოხელე,
რომელიცდანიშნულიაგამგეობისსაშტატოგანრიგითგათვალისწინებულთანამდებობაზე;
ბ)
გამგეობისშტატგარეშემოსამსახურე,
რომელიცვადიანიშრომითიხელშეკრულებისსაფუძველზემიღებულიაგამგეობაშიარამუდმივ
ისამუშაოსშესასრულებლად;
გ)
დამხმარემოსამსახურე,
რომელიცვადიანიანუვადოშრომითიხელშეკრულებისსაფუძველზემიღებულიაგამგეობაშიდა
მხარე, ტექნიკურისამუშაოსშესასრულებლად.
მუხლი 18 . გამგეობის საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები
1. გამგეობის მოხელეთა თანამდებობათა დასახელებები განისაზღვრება გამგეობის საშტატო
ნუსხით, რომელსაც გამგებლის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო;
2. გამგებლის თანამდებობრივი სარგო დგინდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში.
3. გამგეობის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების
ოდენობებს გამგებლის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო
მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, განსაზღვრავს
მუნიციპალიტეტის საკრებულო;
მუხლი 19. გამგეობის მოხელთა უფლება-მოვალეობები
1. გამგეობის საჯარო მოხელეთა უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საქართველოს
კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით, შესაბამისის სამსახურის დებულებით,
გამგეობის შინაგანაწესითა და თანამდებობრივი ინსტრუქციებით;
2. გამგეობის შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს ამტკიცებს გამგებელი;

3.
გამგეობისდამხმარედაშტატგარეშემოსამსახურისუფლებამოვალეობებიგანისაზღვრებასაქართველოს
კანონმდებლობით,შრომისკოდექსისშესაბამისადდადებულიშრომითიხელშეკრულებითდამ
უნიციპალიტეტისსამართლებრივიაქტებით.
გამგეობისშტატგარეშედადამხმარემოსამსახურეებთანშრომითხელშეკრულებასდებსგამგებე
ლი.
თავიIV
გამგეობისმუშაობისორგანიზაცია
მუხლი 20 . გამგეობის ადმინისტრაციული წარმოების საფუძვლები
1. ადმინისტრაციულიწარმოებაგულისხმობს გამგეობის საქმიანობას, რომელიც მიმართულია
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების, გამოცემისა და აღსრულების,
ადმინისტრაციული
საჩივრის გადაწყვეტის,
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების
მომზადების, დადების ან გაუქმების, ასევე კანონით განსაზღვრული სხვა მიზნებისკენ;
2.
ადმინისტრაციულიწარმოებისწესიდაპროცედურებიგანისაზღვრება
,საქართველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსით,
ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსით,
მოქმედიკანონმდებლობით,
ამდებულებითადამუნიციპალიტეტისსხვანორმატიულიაქტებით;
მუხლი21. გამგეობისთანამდებობისპირებისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტები
1.
გამგეობისთანამდებობისპირებისაქართველოსკანონმდებლობითმინიჭებულიუფლებამოსი
ლებისფარგლებშიგამოსცემენშემდეგინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულსამართლებრივაქტებს:
ა) გამგებლისბრძანება;
ბ) გამგებლისპირველიმოადგილისბრძანება,
გ) გამგებლისმოადგილისბრძანება;
დ)გამგეობისსტრუქტურულიერთეულისხელმძღვანელის
უფროსისბრძანება;

-

გამგეობის

სამსახურის

2.
გამგეობისადმინისტრაციულ-სამართლებრივიაქტებისმომზადების,
მიღების,
გამოქვეყნების,
მოქმედების,
აღრიცხვისადასისტემატიზაციისწესებიგანისაზღვრებაადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსით,საქართველოსზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსით, გამგეობის დებულებით,
გამგეობის სამსახურებისდებულებებითადასხვანორმატიულიაქტებით;
3. გამგებლის პირველი მოადგილე და გამგებლის მოადგილე უფლებამოსილია გამოსცეს
ბრძანება გამგეობის დებულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში და წესით;

4. გამგეობის სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია გამოსცეს ბრძანება გამგეობის
დებულებითა და შესაბამისი სამსახურის დებულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში და
წესით;
მუხლი22. გამგეობის თანამდებობის პირების
სამართლებრივი აქტების გასაჩივრების წესი

ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-

1.
გამგებლის
ინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტებისაჩივრდებასასამართლოშისაქართველოს
კანონმდებლობითდადგენილიწესით;
2. გამგებლის პირველი მოადგილის, გამგებლის მოადგილისა და გამგეობის სამსახურის
უფროსისინდივიდუალურიადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტისაჩივრდებაგამგებელთანდაშემდგომ
−
სასამართლოშიკანონითდადგენილიწესით;
3.
თუ
გამგეობისთანამდებობისპირისადმინისტრაციულსამართლებრივიაქტიეწინააღმდეგებამუნიციპალიტეტისსაკრებულოსნორმატიულადმინისტ
რაციულ-სამართლებრივაქტსან/დასაქართველოსკანონმდებლობას,
საკრებულოსიითიშემადგენლობისუმრავლესობითიღებსგადაწყვეტილებასმისისასამართლო
შიგასაჩივრებისშესახებ.
ასეთშემთხვევაშისაკრებულოსსასამართლოშიწარმოადგენსსაკრებულოსანსაკრებულოსდავა
ლებითსაკრებულოსთავმჯდომარისმიერგანსაზღვრულიპირი,
ხოლოგამგეობას
−
გამგებლისმიერგანსაზღვრულიპირი;
მუხლი23. გამგეობის და გამგეობისსამსახურისსამუშაოგეგმები
1. გამგეობის საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის მიზნით, გამგებლის დავალებით
შეიძლება შედგეს გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო გეგმები.
2.სამუშაოგეგმაწარმოადგენსორგანიზაციულდოკუმენტს,
რომლითაცდასაგეგმპერიოდშიგანისაზღვრებაგანსახორციელებელსამუშაოთანუსხადასამუშ
აოთაშესრულებისვადები.
3. ყოველისამუშაოგეგმადგებადასაგეგმიპერიოდისათვის. გამგეობისდასაგეგმიპერიოდებია 6 თვედაერთიწელი. მუნიციპალურისამსახურისდასაგეგმიპერიოდებიაერთითვე, კვარტალი,
6 თვედაწელიწადი.
4. გამგეობისექვსთვიანდაყოველწლიურსამუშაოამტკიცებსგამგებელი;
5.
გამგეობისსამსახურისსამუშაოგეგმაუნდაშეესაბამებოდესგამგეობისსამუშაოგეგმასდაგამგებ
ლისდავალებებს.
სამსახურისყოველთვიურ,
კვარტალურდაყოველწლიურსამუშაოგეგმებსშეიმუშავებსდა გამგებელთან შეთანხმებით
ამტკიცებს სამსახურისხელმძღვანელი;
6.
სამუშაოგეგმითდაუგეგმავისამუშაოსშესრულებადაიშვებაგამგებლის
წერილობითიდავალებისშემთხვევებში,
აგრეთვედაინტერესებულიპირისგანცხადებისსაფუძველზეადმინისტრაციულიწარმოებისას.

7. სამუშაოგეგმებისშესრულებისკონტროლსახორციელებსგამგებელი;
მუხლი24. ანგარიშგება
1.
ანგარიშგებაგამგეობაშიხორციელდებასაანგარიშგებოპერიოდისდასრულებისასანუფლებამო
სილიორგანოს (თანამდებობისპირის) მოთხოვნისას, წერილობითიანგარიშისწარდგენით.
2.
გამგეობისსაანგარიშგებოპერიოდებია
6
თვედაერთიწელი.
მუნიციპალურისამსახურისდასამსახურისგანყოფილებისსაანგარიშგებოპერიოდებიაერთითვ
ე, კვარტალი, 6 თვედაწელიწადი.
მუხლი 25. საქმიანობისშეფასება
1.
მოხელისყოველთვიურანგარიშსაფასებსზემდგომითანამდებობისპირი,
რომელიცგანიხილავსმოხელისმიერწარდგენილანგარიშსდასაჭიროებისშემთხვევაშიაძლევსმ
ასმითითებებს,
შენიშვნებსადადავალებებს,
აგრეთვეუფლებამოსილიამიმართოსსამსახურისუფროსსმოხელისწახალისებისანმისთვისდი
სციპლინარულიპასუხისმგებლობისდაკისრებისშესახებ.
2.
განყოფილებისსაქმიანობასაფასებსმუნიციპალურისამსახურისუფროსი,
რომელიცგანიხილავსგანყოფილებისუფროსისმიერწარდგენილანგარიშსდასაჭიროებისშემთ
ხვევაშიაძლევსმასმითითებებს, შენიშვნებსადადავალებებს.
3.
გამგეობისსამსახურისსაქმიანობასაფასებსგამგებელი,
რომელიცგანიხილავსსამსახურისუფროსისმიერწარდგენილანგარიშსდასაჭიროებისშემთხვევ
აშიაძლევსმასმითითებებს, შენიშვნებსადადავალებებს.
4.
გამგეობისსაქმიანობასაფასებსსაკრებულო.
გამგეობისანგარიშსსაკრებულოშიწარადგენსგამგებელი.
გამგეობისანგარიშიგანიხილებასაკრებულოსმიერსაკრებულოსრეგლამენტითდადგენილიწეს
ით.
მუხლი 26. მოქალაქეთაინფორმირებადამონაწილეობაგამგეობისსაქმიანობაში
1.
გამგეობაშიადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსის,
,,ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსის",
მოქმედიკანონმდებლობისადაამდებულებისშესაბამისადუზრუნველყოფილიაგამგეობისსაჯა
როინფორმაციისხელმისაწვდომობა,მოქალაქეთაინფორმირებულობაგამგეობისსაქმიანობისშ
ესახებ,მოქალაქეთამონაწილეობაგამგეობისგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში,
გაწეულისაქმიანობისშესახებმოქალაქეებისათვისანგარიშისწარდგენა;
2. ,,ზოგადიადმინისტრაციულიკოდექსით" განსაზღვრულიწესითსაჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე
პასუხისმგებელ საჯარო მოსამსახურეს შესაბამისი ბრძანებით განსაზღვრავს გამგებელი;
3.
გამგეობისსაქმიანობისშესახებმოქალაქეთაინფორმირებულობასუზრუნველყოფსმუნიციპალ
იტეტისვებ-გვერდი, რომელიც მდებარეობს მისამართზე www.dusheti.org.ge

4. ვებ-გვერდზეუნდაგამოქვეყნდეს:
ა) გამგეობისთანამდებობის პირთა ის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტები, რომლებიც კანონმდებლობის შესაბამისად საჭიროებს გამოქვეყნებას;
ბ)
ინფორმაციაგამგეობისსტრუქტურისადასაქმიანობისწესის,
გამგეობისთანამდებობისპირებისშესახებ;
გ)
გამგეობის,
გამგეობისსტრუქტურულიერთეულებისშემადგენლობა,
მათისაქმიანობისმარეგულირებელიაქტები;
დ)
გამგეობისდამისისტრუქტურულიერთეულებისმისამართი,
ელექტრონულიფოსტისმისამართიდატელეფონისნომერი;
ე)
საჯაროინფორმაციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფაზეპასუხისმგებელიპირის
(პირების)
სახელი,
გვარი,
თანამდებობა,
სამსახურისელექტრონულიფოსტა,
სამსახურისტელეფონისადაფაქსისნომრები;
ვ) გამგეობაშიგამოცხადებულივაკანტურიპოზიციებისჩამონათვალი;
ზ) ცნობებისაჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისსაქმეებისშესახებ;
თ)
გამგეობაშიშემოსულიწინადადებები,
დასკვნებიდარეკომენდაციებისაჯაროადმინისტრაციულიწარმოებისსაქმეებთანდაკავშირებუ
ლსაკითხებზე;
ი) ინფორმაცია მუნიციპალურიპროგრამების დამათიგანხორციელებისთაობაზე;
კ) სხვასაჯაროინფორმაცია;
მუხლი 27. გამგეობის საქმიანობის შიდა აუდიტი
1.გამგეობის საქმიანობის შიდა აუდიტი ხორციელდება „სახელმწიფო შიდა ფინანსური
კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
2. გამგეობაში შიდააუდიტს ახორციელებს გამგეობის სტრუქტურული ერთეული - შიდა
აუდიტის სამსახური;

თავიV
გარდამავალიდადასკვნითიდებულებები
მუხლი28.
ამდებულებისამოქმედებასთანდაკავშირებულიადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტების მიღება
1. ამდებულებისამოქმედებასთანდაკავშირებით 2014 წლის 1 ნოემბრამდედუშეთის
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გამოსცეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები:
ა) გამგეობის შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ;
ბ) გამგეობის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ;

გ) საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის
პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურის განსაზღვრის შესახებ;

