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მუნიციპალური    სერვისები 

მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველმყოფი სერვისები 

 

 საჯარო ინფორმაციის გაცემა  ,,ზოგად ადმინისტრაციული 
კოდექსი“–თ გათვალისწინებულ ვადებში 

 

 გამგებლის მიერ მოქალაქეთა მიღების დღე 

 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო 

 

 დასახლების საერთო კრების რეგისტრაცია 

 ბიუჯეტის საჯარო განხილვა 

 

 მოქალაქეტა ინფორმირება 

 

 მოქალაქეთა საკრებულოს  

სხდომებში მონაწილეობა 



მუნიციპალური სერვისები 

                                 სკოლამდელი აღზრდა 

 

 

• მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
ფინანსდება ა(ა)იპ „ბაგა–ბაღების გაერთიანება (სკოლამდელი 
აღზრდის ცენტრი)“, რომელიც უზრუნველყოფს სკოლამდელი 
ასაკის ბავშვთა სასწავლო–სააღმზრდელო სერვისის მიწოდებას. 

 

სულ: 

• 6 სასკოლო მზაობის ცენტრი 

• 13  საბავშვო ბაღი. 

 



მუნიციპალური სერვისები 

ჯანდაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დახმარება 

 
 სტუდენტების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება; 

 

 შშმ  პირისათვის ეტლის გადაცემა; 

 

 შშმ პირთა რეაბილიტაცია, გამოკვლევა, მკურნალობა და მედიკამენტებით 
დახმარება; 

 

 ყოველთვიური დახმარება დედ–მამით ობოლ, არასრულწლოვან ბენეფიციარებს. 

 

 



 მუნიციპალური სერვისები 

                      
               ეპიდემიური ზედამხედველობა 

 

 ეპიდზედამხედველობასა და ეპიდსიტუაციის მართვის ღონისძიებებს; 

 გარემოს დაცვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობა; 

 დაგვა–დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანის ღონისძიებები; 

 ორგანული ნარჩენებისა და  კომპოსტის წარმოება; 

 ... 

 



მუნიციპალური სერვისები 

                                       

    კულტურა და სპორტი 

 

          
 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერ იტორიაზე  არსებული 

კულტურულ–საგანმანათლებლო  დაწესებულებების საქმიანობის 
კოორდინირება 

 

 ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის ხელშეწყობა 

 

 ჯანსაღი ცხოვრებიოს წესის დამკვიდრებისათვის  სპორტის 
სხვადასხვა სახეობის  განვითარება და პოპულარიზაცია 



მუნიციპალური სერვისები 

                            ინფრასტრუქტურული სერვისები 

 
 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიწათსარგებლობის  დაგეგმვა 

 მშენებლობის  ნებართვების  გასაცემად საჭირო პირობებისა და მშენებლობებთან 
დაკავშირებული მუნიციპალური დაკვეთების მომზადება 

 მშენებლობის კანონიერების შესწავლა 

 მშენებლობის კონტროლი 

 წყალდიდობების შედეგების ლიკვიდაცია, ქუჩებისა და ტროტუარების თოვლისა 
და ყინულისაგან გაწმენდა   

 დასახლებაში გაზმომარაგების, კანალიზაციის, წყალმომარაგების, გარე განათების 
სამუშაოთა  წარმოება 

 დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების და განაშერნიანების რეგულირების 
წესების შემუშავება 

 სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის შეკეთება 

 შიდა გზების რეაბილიტაცია 

 გარე რეკლამისა და ფასადების კონტროლი/მართვა 

 



მუნიციპალური სერვისები 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და რეგულირება 

 

 თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მოქმედი 
ავტოვაგზლების, ავტოსადგურებისა და ავტოსალაროების 
ფუნქციონირების რეგულირება და აღრიცხვიანობის ერთიანი 
სისტემის ორგანიზება 

 მომხმარებელთა უფლებების  დაცვა და კონტროლი, მოსახლეობის 
ტრანსპორტით მომსახურებისა და მგზავრობის უსაფრთხოების 
წესების დაცვაზე. 

 

 



მუნიციპალური სერვისები 

      

             მუნიციპალური ქონება და ეკონომიკური განვითარება 

 

 მუნიციპალიტეტის საკუტრებაში არსებული უზრავი ქონების აღრიცხვა და 
რეგისტრაცია 

 მუნიციპალიტეტის  წილობრივი  მონაწილეობით დაფუძნებული 
საწარმოების მართვა 

 მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესების დადგენა,  პრივატიზება 
და სარგებლობის  უფლებით გადაცემა 

 სანდასუფთავების მოსაკრებელზე კონტროლი 

 უნებართვოდ აშენებული  ობიექტის ან მათი ნაწილების ლეგალიზაცია , 

მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება/ლეგალიზაცია 

 სასაფლაოების მოვლა–პატრონობა 



მუნიციპალური სერვისები 

                                  

                                     ქალთა ოთახი 

 ქალთა და გოგონათა პროფესიული და ეკონომიკური 
გაძლიერებისათვის  ხელსაყრელი გარემოს შექმნა 

 გაუმჯობესებული არჩევანის გაკეთებული 
შესაძლებლობა 

 



მუნიციპალური 
სერვისები 

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის 
სტატუსის  მინიჭება 

  სოფლების–ახკერპის, ოფრეთის, ულიანოვკის, 
ყუდროს, ჩანახჩის, წერაქვის, ხოხმელსა და ჯანხოშშ ი 
მცხოვრების მოქალაქეებისათვის მაღალმთიან 
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის 
მინიჭებას 



 


