
დანართი #1 

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური 

1. ორგანიზაციულ დახმარებას უწევს მერიის საჯარო მოსამსახურეებს კანონით 

განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებაში.  

2. ახორციელებს მერის (შემდეგში – მერი) და მერიის მიერ ღონისძიებების ჩატარების 

ორგანიზაციულ უზრუნველყოფას.  

3. ორგანიზებას უწევს მერისა და მერიის თანამდებობის პირების შეხვედრებს 

მოსახლეობასთან სხვა (მათ შორის საზღვარგარეთ) თვითმმართველ თემებთან, 

თვითმმართველ ქალაქებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.  

4. უზრუნველყოფს მერიის მოსამსახურეთა პირადი საქმეების და სხვა საკადრო 

დოკუმენტაციის შედგენას, აღრიცხვასა და წარმოებას.  

5. ორგანიზაციას უწევს მერიის მოსამსახურის ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსის 

გამოცხადებასა და ჩატარებას.  

6. ორგანიზაციას უწევს მერიის მოსამსახურეთა სწავლებას, კვალიფიკაციის ამაღლებასა 

და გადამზადებას.  

7. უზრუნველყოფს მერიაში ერთიან საქმისწარმოებას და ამ მიზნებისთვის 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემების მართვას; მერიისა და მერიის 

თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული წერილების, განცხადებების და სხვა 

დოკუმენტაციის დამუშავებას ავტომატიზებული ელექტრონული პროგრამების 

მეშვეობით; კორესპონდენციის განსახილველად კანონით დადგენილი ვადების დაცვის 

კონტროლს; კორესპონდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და 

არქივის წარმოებას.  

8. ორგანიზებას უწევს მერის და მერიის საჯარო მოსამსახურეების საქმიანობის 

სამართლებრივ უზრუნველყოფას.  

9. საკონსულტაციო-სამართლებრივ დახმარებას უწევს მერს, მერიის თანამდებობის 

პირებსა და საჯარო მოსამსახურეებს.  

10. უზრუნველყოფს მერიის საქმიანობის საინფორმაციო-საცნობარო, ანალიტიკურ და 

პროგრამულ მომსახურებას.  

11. უზრუნველყოფს მერიის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირებას, 

ინტერნეტპორტალის, საიტებისა და ინტერნეტგვერდების შექმნას, მათ განახლებასა და 

საჯარო ინფორმაციის მათზე განთავსებას.  



12. უზრუნველყოფს მერიის საქმიანობის შესახებ ოფიციალური ინფორმაციის 

გავრცელებას, პრეს-კონფერენციების, ბრიფინგების, ჟურნალისტებთან შეხვედრების 

ჩატარებას, სოციოლოგიური გამოკითხვების ჩატარებას.  

13. უზრუნველყოფს მერს საინფორმაციო-ანალიტიკური მასალების სათანადო 

კომპლექსით  

14. ახორციელებს კონტროლს მერის და მერიის თანამდებობის პირების მიერ გაცემული 

დავალებების შესრულებაზე.  

15. უწევს მერს სათანადო რეკომენდაციებს და კონსულტაციებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს (შემდეგში – საკრებულო) მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებებთან 

დაკავშირებით.  

16. ახორციელებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში დანიშნული მერის 

წარმომადგენლების საქმიანობის კოორდინაციას.  

17. უზრუნველყოფს მერიის თანამდებობის პირების, მუნიციპალური სამსახურებისა და 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების 

სარგებლობაში არსებული ქონების აღწერა-ინვენტარიზაციას.  

18. უზრუნველყოფს მერიის თანამდებობის პირების, მუნიციპალური სამსახურებისა და 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების სარგებლობაში არსებული 

ადმინისტრაციული შენობა-ნაგებობების, საოფისე ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემების, კავშირგაბმულობის და სხვა 

ტექნიკური საშუალებების გამართულ ფუნქციონირებას, რემონტს, დაცვასა და ტექნიკურ 

მომსახურეობას.  

19. უზრუნველყოფს მერიის თანამდებობის პირების, მუნიციპალური სამსახურებისა და 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების 

მომარაგებას საქმიანობისათვის საჭირო საოფისე ტექნიკითა და მასალებით.  

20. ასრულებს მერის სხვა დავალებებს.  

21. ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს. 

 

 

 

 



2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის 

სამსახური 

 

1. ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის 

შეგროვებასა და დამუშავებას; 

2. ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების 

შემუშავებას; 

3. წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ეკონომიკური 

განვითარების მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, 

შესაბამისი საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე; 

4. ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების 

მონიტორინგს; 

5. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი 

ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალიტეტის ქონების მონაცემთა 

ბაზის შექმნასა და განახლებას; 

6. წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას მუნიციპალიტეტის 

ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე; 

7. წინადადებების მომზადებას მუნიციპალიტეტის ქონებით სარგებლობისა და 

განკარგვის საკითხებზე; 

8. წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის ქონების 

შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე; 

9. წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების, 

მათ შორის, წყლისა და ტყის რესურსების და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

მიწის რესურსების მართვის  საკითხებზე; 

10. ზედამხედველობას მუნიციპალიტეტის ქონების დაცვასა და მოვლა-პატრონობაზე; 

11. მონიტორინგის განხორციელებას ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მათთვის 

სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების გამოყენებისა და 

ქონებით სარგებლობის წესების დაცვაზე, მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი 

აუქციონის ფორმით განკარგვის შემთხვევაში ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 

შესაბამისი პირობების შესრულებაზე; 

12. მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის, 

აქციონერის უფლება-მოვალეობათა განხორციელების ხელშეწყობას; 



13. არასაგადასახადო შემოსავლებისა და მოსაკრებლების ადგილობრივ ბიუჯეტში 

მობილიზაციის მიზნით კანონმდებლობის მოთხოვნათა განხორციელებისა და თანხების 

ბიუჯეტში დროული და სრული აკუმულირების ორგანიზაციას; 

14. წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადების და მოსაკრებლების 

საკითხებზე;  უფლებამოსილების ფარგლებში ადგილობრივი მოსაკრებლების 

ადმინისტრირებას; 

15. მოსაკრებლებისა და არასაგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით 

გაანგარიშებასა და საგეგმო მაჩვენებლების შედგენას როგორც წლიურ ჭრილში, ისე 

თვეების მიხედვით და სათანადო მონაცემების მომზადებას; 

16. მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და 

ზედამხედველობის სამსახური 

1. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის – ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, ხიდების, 

გარე განათების, სანიაღვრე მეურნეობის, კომუნიკაციების შექმნის, რეაბილიტაციისა და 

განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი 

განხორციელების კოორდინაციას; 

2. მუნიციპალიტეტის განვითარების პროექტების პრიორიტეტების შერჩევის თაობაზე 

წინადადებების შემუშავებას; 

3. მიმდინარე პროექტების შესრულების კონტროლს და  შესაბამისი წინადადებების 

მომზადებას გამოვლენილი პრობლემების გადასაწყვეტად; 

4. ინფრასტრუქტურული პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის 

შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავებას; 

5. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების შენახვასა და მოვლა - პატრონობას; 

6. მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურების ორგანიზებას;  

წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შექმნის, 

რეაბილიტაციისა და განვითარების თაობაზე; 

7. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანის დაგეგმარების, მარშრუტებისა და გრაფიკების დადგენის თაობაზე 

წინადადებების მომზადებას, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის შესახებ  

ნებართვების თაობაზე შესაბამისი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებას; 



8. მუნიციპალიტეტის დასახლებათა ტერიტორიების კეთილმოწყობის დაგეგმვას, 

შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების 

კოორდინაციას; 

9. წყალმომარაგების (მათ შორის, ტექნიკური წყლით მომარაგების) და წყალარინების 

უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამის სამუშაოთა დაგეგმვასა და მათი შესრულების 

კოორდინაციას; 

10. წინადადებების შემუშავებას გარე ვაჭრობის, გარე რეკლამის, საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირებისა და დგომა/გაჩერების 

რეგულირების საკითხებზე; 

11. წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის 

დასახლებათა დასუფთავების, ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციის საკითხებზე; 

12. ტერიტორიის დასუფთავების, ნარჩენების გატანისა და უტილიზაციის სამუშაოთა 

ორგანიზებას; 

13. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის მიზნით შესაბამისი საზოგადოებრივი 

მომსახურების ორგანიზებას; 

14. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების დაგეგმვის 

თაობაზე წინადადებების შემუშავებას; 

15. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწათსარგებლობის დაგეგმვისა და უფლებრივი 

ზონირების თაობაზე წინადადებების შემუშავებას; 

16. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, 

დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 

პროექტების მომზადებას; 

17. შემოსულ საპროექტო დოკუმენტაციებზე სათანადო წინადადებებისა და დასკვნების 

მომზადებას; 

18. მშენებლობის ნებართვის გაცემის მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, საპროექტო და სხვა დოკუმენტაციის კანონმდებლობითა და 

მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის თაობაზე დასკვნების მომზადებას; ნებართვების გაცემის თაობაზე  

ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის მერის (შემდგომ – მერი) ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების – ბრძანებების პროექტების შემუშავებას; 

19. მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და 

მშენებლობის კოორდინაციას; 

20. მუნიციპალიტეტის სივრცის დაგეგმარებისა  და ქალაქთმშენებლობის საინფორმაციო 

- საკომუნიკაციო სისტემის შექმნასა და განვითარებას; 



21. გარე იერსახეზე, გარე რეკლამის განთავსებაზე, საზოგადოებრივი ადგილებით 

სარგებლობის შეზღუდვის წესებზე, გარე ვაჭრობაზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

პარკირებაზე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და მათ რაციონალურ 

გამოყენებაზე, მიწათსარგებლობის წესების დაცვაზე კონტროლს; 

22 .მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის საჯარო ზედამხედველობას; 

23. კანონმდებლობით დადგენილი წესების დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული 

პირების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის 

ზომების გამოყენებას, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და შესაბამისი დადგენილების გამოცემას; 

24. მშენებლობადამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღების თაობაზე 

დასკვნების  შემუშავებას; 

25. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და 

განათლების სამსახური 

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი განათლებისა და კულტურის 

ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარებისათვის პროგრამების 

პროექტების  მომზადება; დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაცია.  

2. წინადადებებისა და კონცეფციების შემუშავება კულტურის, განათლების, 

საგანმანათლებლო, სკოლის გარეშე და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის 

საჭირო  პირობების  შესაქმნელად.  

3. განათლებისა და კულტურის განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა მომზადება და 

განხორციელება.  

4. კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების შექმნისა და ლიკვიდაციის შესახებ 

წინადადებების მომზადება.  

5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებული სკოლამდელი აღზრდისა და 

სკოლის გარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულებების, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

დაფინანსებაზე მყოფი კულტურისა და განათლების ინფრასტრუქტურის ობიექტების 

ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვა და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია.  

6. ახალი სასწავლო წლისათვის და ზამთრის სეზონისათვის შესაბამის სამუშაოთა 

მომზადების ორგანიზება და კოორდინაცია.  



7. სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა კვების უზრუნველყოფის კოორდინაცია, 

მათში მედპუნქტის შექმნისა და ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.  

8. კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებათა ჩატარების, ხალხური შემოქმედების, 

თეატრალური, მუსიკალური და ხელოვნების სხვა დარგების ხელშეწყობა, 

ღონისძიებების დაგეგმვა.  

9. კულტურულ ღონისძიებათა ორგანიზება.  

10. მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობების, კულტურის 

უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და 

შემოქმედებითი მოღვაწეობის ნიმუშების (ფოლკლორის, ისტორიული, არქეოლოგიური, 

ეთნოლოგიური და ა.შ) აღრიცხვა, დაცვა, შენარჩუნება და პოპულარიზაცია.  

11. თეატრის, კინოს, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი პროფესიული 

ხელოვნებისა და ხალხური ხელოვნების დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი 

პირობების შექმნა, ტრადიციების შენარჩუნება და პოპულარიზაცია.  

12. ეროვნული სიმდიდრის დაცვა და პოპულარიზაცია, გამოჩენილი პიროვნებების 

ხსოვნის უკვდავყოფის, კულტურისა და განათლების სფეროში დასაქმებულთა 

მოღვაწეობის წარმოჩენისა და პოპულარიზაციის  ხელშეწყობა.  

13. სხვა ორგანიზაცია-დაწესებულებებისათვის შესაბამის საქმიანობაში მეთოდური 

დახმარების გაწევა.  

14. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სემინარების, კონკურსების, შეჯიბრებების, 

გამოფენების, კონცერტებისა და სხვა ღონისძიებების მოწყობა.  

15. შემოქმედებითი კოლექტივებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლებისათვის 

შემოქმედებითი გარემოს შექმნისათვის ხელშეწყობა.  

16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების სფეროების მიხედვით 

განაწილების თაობაზე წინადადებების მომზადება და წარდგენა.  

17. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შესაბამისი სფეროს არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის კოორდინაცია.  

18. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის (შემდეგში – მერი) სხვა დავალებების 

შესრულება.  

19. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

 



5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახური 

ა) უზრუნველყოს მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა, სამხედრო 

სამსახურისათვის მომზადება და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის 

ორგანიზება;  

ბ) უზრუნველყოს ახალგაზრდებთან პატრიოტულ-აღმზრდელობითი მუშაობა;  

გ) გააკონტროლოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ „სამხედრო 

ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 

მოთხოვნათა შესრულება;  

დ) სამობილიზაციო რესურსების (რეზერვის ოფიცერთა, რიგითთა, კაპრალთა, 

სერჟანტთა და ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზება;  

ე) აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევა, მოზიდვა 

და გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნა;  

ვ) რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშვნის) ორგანიზება;  

ზ) ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის (შემდეგში – მერი) სხვა დავალებების 

შესრულება;  

თ) მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

ი) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა;  

კ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა;  

ლ) ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო 

მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი;  

მ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა 

შესრულება;  

ნ) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიების მუშაობაში მონაწილეობის 

მიღება;  

ო) საქართველოს კანონის „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსი“ 1961, 1963, 1966, 197-ე, 1971 და 198-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვა, ადმინისტრაციული 

სახდელების დადება და ოქმების შედგენა. 

 



6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

 

1.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შესადგენად საჭირო სამუშაოების 

ორგანიზებას; 

2. მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშებასა და დასაბუთებას; 

3. მუნიციპალური სამსახურების, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული 

პირების წლიური ხარჯთაღრიცხვის პროექტების შესახებ წინადადებების შემუშავებას; 

4. საჭირო ინფორმაციის დამუშავებასა და წინადადებების მომზადებას საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს მიერ ტრანსფერების გასაანგარიშებლად; 

5. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის შესახებ წინადადებების მომზადებას; 

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული საწარმოების დივიდენდების 

პროგნოზირებას, შესაბამისი წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენას; 

8. წინადადებების და რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალიტეტის მიერ სესხის 

აღებისა და გაცემის თაობაზე; 

9. დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ბიუჯეტის პროექტის თაობაზე 

მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსულ შენიშვნებსა და წინადადებებზე; 

10. საკრებულოს მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით ბიუჯეტის 

პროექტის რედაქტირებას; 

11. ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების განწერას კვარტლებისა და თვეების 

მიხედვით; 

12. საფინანსო ზედამხედველობას მიღებული ბიუჯეტის შესრულებაზე; 

13. ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ ინფორმაციის შეკრებასა და გაანალიზებას, 

შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

14. წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების 

შემოღებისა და გაუქმების, მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 

15. ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების უზრუნველყოფას; 

16. ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის, ეკონომიკური მიზანშეწონილობისა და 

ეფექტიანობის ანალიზს, შესაბამისი წინადადების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავებას; 



17. მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადებას ბიუჯეტის შესრულების 

შესახებ; 

18. ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებების შესაბამისად ხარჯების გაწევას, შესაბამისი 

ფინანსური ოპერაციების განხორციელებას; 

19. საბუღალტრო აღრიცხვას; 

20. მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშების მართვას, ურთიერთობებს სახელმწიფო 

ხაზინასთან და საბანკო დაწესებულებებთან; 

21. მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეების ხელფასების, მივლინების ხარჯებისა 

და სხვა გადასახდელების გაცემას; 

22. შესყიდვების გეგმის შემუშავებას; 

23. ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებას და გამოქვეყნებას; 

24.  სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოებას; 

25.  შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების მომზადებას; 

26.  ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის მერის (შემდეგში – მერი) სხვა დავალებების 

შესრულებას; 

27. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სამსახური 

1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და 

იურიდიული პირებისთვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების 

ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მომზადება და მიწოდება, ამ მიზნით 

კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან თანამშრომლობა; 

2. საქართველოს მთავრობის,  საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის 

მეურნეობის  განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

3. საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა და დაინტერესებულ პირთა 

საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფა; 

4. სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების შესახებ ინფორმაციის კონსოლიდაცია და 

დაინტერესებული უწყებებისთვის/პირებისთვის მიწოდება; 



5. მუნიციპალიტეტში არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების რაციონალურად 

გამოყენების, ხარისხიანი თესლის, ნერგის და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების 

წარმოებისთვის სათანადო რეკომენდაციების მომზადება და მიწოდება 

დაინტერესებული უწყებისათვის /პირებისათვის; 

6. მუნიციპალიტეტში არსებული აუთვისებელი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების შესწავლა და მათი სრულფასოვანი ათვისებისათვის სათანადო ღონისძიებების 

დასახვა; 

7. სახნავი მიწების, მრავალწლიანი ნარგავების, სათიბებისა და საძოვრებით დაკავებული 

ფართობების შესახებ ინფორმაციების მოპოვება; 

 8.  ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის მერის  (შემდეგში – მერი)  სხვა დავალებების 

შესრულება; 

9. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

 

8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამსახური 

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სასპორტო ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარებისათვის პროგრამების პროექტების 

მომზადება; დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაცია. 

2. წინადადებების შემუშავება  სპორტის  დაწესებულებებისათვის საჭირო პირობების 

შესაქმნელად. 

3. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა 

მომზადება და განხორციელება. 

4. სპორტულ და ახალგაზრდულ  ღონისძიებათა დაგეგმვა და ორგანიზება, მასობრივი 

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების ჩატარების კოორდინაცია. 

5. ახალგაზრდობის პრობლემების შესწავლა, წინადადებათა შემუშავება არსებული 

მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. 

6. სპორტის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, 

გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკვდავყოფის ხელშეწყობა. 

7. სხვა ორგანიზაცია-დაწესებულებებისათვის  სპორტულ და ახალგაზრდობის საქმეთა 

საქმიანობაში მეთოდური დახმარების გაწევა. 



8. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სპორტული შეჯიბრებებისა  და სხვა ღონისძიებების 

მოწყობა. 

9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების სფეროების მიხედვით 

განაწილების თაობაზე წინადადებების მომზადება და წარდგენა. 

10. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შესაბამისი სფეროს  არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის კოორდინაცია. 

11.  ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტის მერის (შემდეგში – მერი) სხვა დავალებების 

შესრულება. 

12. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით 

სამსახურისთვის განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

 

9. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების 

სამსახური 

1. მერიის წინაშე არსებული რისკების დადგენა და მათი მართვის ხარისხის შეფასება; 

2.  ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობისა და ეფექტიანობის 

შეფასება; 

3. მერიის სტრუქტურული ერთეულების და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 

იურიდიული პირების საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან, არსებულ 

წესებთან და მარეგულირებელ აქტებთან შესაბამისობის შეფასება; 

4. შიდა აუდიტის წლიური და სტრატეგიული გეგმების შემუშავება და საანგარიშო წლის 

დაწყებამდე, მერისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა; 

5. მერიის საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის 

გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; 

6.  მერიასა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ იურიდიულ პირებში ასიგნებების 

განაწილებისა და ხარჯვის კანონიერების, მიზნობრივი განკარგვის, მატერიალური 

ფასეულობების და სხვა საშუალებათა რაციონალური გამოყენების შესწავლა, ანალიზი, 

შეფასება და შესაძლო დარღვევების, ხარვეზებისა და რისკების განსაზღვრის მიზნით 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

7. მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სახსრების გამოყენების, ვალდებულებების აღების, 

შესყიდვების პროცედურის განხორციელების, ხელშეკრულების გაფორმების, 

გადახდების განხორციელების შესწავლა და შეფასება; 



8. სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი 

შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი; 

9. სისტემური აუდიტის, შესაბამისობის აუდიტის, ეფექტიანობის აუდიტის, ფინანსური 

აუდიტისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტის განხორციელება; 

10. მერიაში სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის 

მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმება და აღმოჩენა, მათი გამომწვევი და 

ხელშემწყობი მიზეზების დადგენა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება; 

11. მერიაში სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის 

მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების არსებობის შემოწმებისა და გამოვლენის მიზნით 

ინსპექტირების ჩატარება, ინსპექტირების დასკვნის მომზადება და მერისთვის წარდგენა; 

12.  სამართალდარღვევის ფაქტის, სამსახურებრივი გადაცდომის ან/და მერიის 

მიზნებთან შეუსაბამო ქმედების თაობაზე ინფორმაციის შემცველი განცხადებებისა და 

წერილების შესწავლის შედეგად დასკვნის მომზადება და მერისთვის წარდგენა; 

13. სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად, დანაშაულის ნიშნების გამოვლენის 

შემთხვევაში, მერთან  შეთანხმებით, მასალების შესაბამის ორგანოში გადაგზავნა; 

14.  მერიის მოსამსახურეთა მიერ დისციპლინის დაცვის კონტროლი; 

15. მერიაში სამსახურებრივი ეთიკის ნორმების შესრულებაზე კონტროლისა და 

ზედამხედველობის განხორციელება; 

16.  სხვა საქმიანობები, რომლებიც გამომდინარეობს მერიის ინტერესებიდან და არ 

ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და „სახელწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებს. 

 

10. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის 

1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

სოციალური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რეაბილიტაციის და განვითარების 

პროგრამების შემუშავებას და მათი განხორციელების კოორდინაციას; 

2. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მუნიციპალიტეტისათვის 

დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების კოორდინაციას; 

3. სოციალური დაცვის სფეროში გასატარებელ ღონისძიებათა შემუშავებას და მათი 

განხორციელების კოორდინაციას; 

4. ჯანმრთელობის დაცვის ადგილობრივი სისტემის ქსელის განვითარების 

უზრუნველყოფას; 



5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მასზე სოციალური გავლენის 

პირობების შესწავლას და შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვას; 

6. სოციალურად დაუცველი პირებისთვის სოციალური დახმარებისა და სხვა სახის 

შეღავათების დაწესების შესახებ წინადადებების მომზადებას; 

7. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა (შემდგომ-

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა)  აღრიცხვას, ამ პირთა პრობლემების 

შესწავლას, შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვას და მათი სოციალურ უფლებათა დაცვას; 

8. უმუშევართა აღრიცხვას, მათი საბინაო, საყოფაცხოვრებო და ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის ხელშეწყობას; 

9. ომისა და თავდაცვის ძალების ვეტერანთა აღრიცხვას, მათი სოციალური დაცვის 

სფეროში გასატარებელ ღონისძიებათა შემუშავებას და განხორციელების კოორდინაციას; 

10. სამზრუნველო ქსელის განვითარებას, თავშესაფრების მოწყობის ორგანიზებას და 

მოსახლეობის სოციალური ადაპტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას; 

11. ღონისძიებათა დაგეგმვას დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნით; 

12. შრომის ბაზრის ანალიზს და შესაბამის წინადადებათა მომზადებას; 

13. სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი 

საჭიროებების განსაზღვრასა და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი 

დარგობრივი დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას;  

14. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც 

აუცილებელია საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართვის და ამის 

შესახებ შესაბამისი ორგანოსთვის დაუყოვნებლივ შეტყობინების  უზრუნველყოფას; 

15. ოჯახში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებას და მასზე შესაბამის რეაგირებას; 

16. ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი 

მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვის ხელშეწყობას; 

17. მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი 

ინფორმაციის მიწოდებას და კონსულტაციის გაწევას; 

18. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის 

ჩატარებას; 

19. ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის-მხარდაჭერის 

სისტემის მართვის მიზნით, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების 



შემუშავება-მართვასა და მათი განხორციელების კონტროლს, მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში; 

20. საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსი“ მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების გამოვლენას, შესაბამისი ოქმების შედგენას, სახდელის 

შეფარდებას ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე 

უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაგზავნას; 

21. მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოთა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტებით  

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

 

 

 


