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დანართი 1 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება 

თავი I. ზოგადი დებულებები 

 

მუხლი 1. დებულების რეგულირების სფერო 

ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“ შესაბამისად განსაზღვრავს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ – 

„მერია“) სტრუქტურას, მერიის თანამდებობის პირებისა და მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების უფლებამოსილებებს დამუშაობის ორგანიზებას. 

 

მუხლი 2. მერიის  სამართლებლივი სტატუსი 

მერია არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის (შემდგომ  –  „მუნიციპალიტეტი“) 

აღმასრულებელი ორგანოს  –  მერისადმი დაქვემდებარებული დაწესებულება, რომელიც 

უზრუნველყოფს მერის უფლებამოსილების განხორციელებას. მერიას ხელმძღვანელობს მერი. 

მერია შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან. 

 

მუხლი 3. მერიის საქმიანობის სამართლებლივი საფუძვლები 

მერია საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის“, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მოქმედი კანონმდებლობის, ამ დებულებისა და 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სამართლებრივი აქტების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 4. ადმინისტრაციული წარმოების  ენა 

მერიაში ადმინისტრაციული წარმოების ენაა ქართული. 

 

მუხლი 5. მერიის ადგილსამყოფელი 

მერიის ადგილსამყოფელია: საქართველო, ქალაქი მარნეული, რუსთაველის ქუჩა #73, 

საფოსტო ინდექსი 3000. 

 

თავი II 

მერიის თანამდებობი პირები და მათი უფლებამოსილება 

 

მუხლი 6. მერიის თანამდებობი პირები და მათი უფლებამოსილება 

1. მერიის თანამდებობის პირები არიან:  

ა) მერი; 

ბ) მერის პირველი მოადგილე;  

გ) მერის მოადგილე; 

დ) მერიის სტრუქტურული ერთეულის (შემდგომში „სამსახური“) ხელმძღვანელი; 

2. მერიის თანამდებობის პირების რაოდენობა (მერის ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს 

13-ს. 

3. მერიის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების უფლებამოსილება, დანიშვნა 

გათავისუფლება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება საქართველოს ორგანული კანონით 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. 

 

მუხლი 7. მერი 

1. მერი არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო და მუნიციპალიტეტის 

უმაღლესი თანამდებობის პირი.  

2. მერი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

უფლებამოსილებების განხორციელებას საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტებისა და ამ დებულების შესაბამისად. 

 



 

 

 

3. მერი აირჩევა 4 წლის ვადით, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, თანასწორი 

საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, საქართველოს ორგანული კანონით 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით. მერად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო 

უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში 

უცხოვრია 5 წელს მაინც. 

4. მერის უფლება მოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში მის მოვალეობას მერის 

უფლებამოსილების აღდგენამდე ან ახალი მერის არჩევამდე ასრულებს მერის პირველი 

მოადგილე, თუ მერის პირველი მოადგილე დანიშნული არ არის − მერის მოადგილე, ხოლო თუ 

მერს ორი ან ორზე მეტი მოადგილე ჰყავს − მერის უხუცესი მოადგილე. თუ მერის პირველი 

მოადგილე ან მერის მოადგილე დანიშნული არ არის, მერის მოვალეობას მერის 

უფლებამოსილების აღდგენამდე ან ახალი მერის არჩევამდე ასრულებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე.  

5. მერის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო 

დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად. 

6. მერის თანამდებობრივი სარგო დგინდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

განსაზღვრული მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ. 

7. მერი ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მოსახლეობის წინაშე. 

 

 

მუხლი 8. მერის უფლებამოსილება 

1. მერის უფლებამოსილება: 

ა) მერიის ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში: 

ა.ა) საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს მერიის სამსახურების 

საქმიანობას; 

ა.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მერიის დებულებასა და საშტატო ნუსხას, 

აგრეთვე მერიის სამსახურის დებულებებს; 

ა.გ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერიის თანამდებობის 

პირებს; 

ა.დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერიის 

მოსამსახურეებს; 

ა.ე) უნაწილებს ფუნქციებს მერიის მოსამსახურეებს, დავალებებს აძლევს მერიის 

თანამდებობის პირებს და ისმენს მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ; 

ა.ვ) მერიის დებულებით დადგენილი წესით ახდენს მერიის თანამდებობის პირების თვის 

უფლებამოსილებების დელეგირებას, გარდა ამ პუნქტის „ა.ა“−„ა.გ“, „ბ.ა“−„ბ.გ“, „დ.კ“, „ე.ვ“ და 

„ე.ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებებისა, აგრეთვე იმ 

უფლებამოსილებებისა, რომლებიც ამ კანონის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დამტკიცებას ან 

თანხმობის მიცემას საჭიროებს; ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის ან სხვა 

მოხელეებისთვის უფლებამოსილების დელეგირებას კანონით/უფლებამოსილების 

დელეგირების შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

ა.ზ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით იღებს 

გადაწყვეტილებებს მერიის მოხელეთა წახალისებისა და საჯარო მოსამსახურეთათვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ; 

ა.თ) ამტკიცებს მერიის შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, აგრეთვე მერიის 

მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს; 

ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ურთიერთობის სფეროში: 

ბ.ა) საკრებულოს წელიწადში ერთხელ მაინც, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რეგლამენტით დადგენილი წესით წარუდგენს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ, აგრეთვე 

საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთი მეოთხედის მოთხოვნით საკრებულოს წარუდგენს 

რიგგარეშე ანგარიშს; 

ბ.ბ) ამ კანონის შესაბამისად შეიმუშავებს და საკრებულოს მისაღებად წარუდგენს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებს; 

 



 

 

 

ბ.გ) საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართავს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის 

შესახებ წინადადებით, საკრებულოს მორიგ სხდომაზე შეაქვს დამატებით განსახილველი 

საკითხი, უფლებამოსილია დაესწროს საკრებულოს და საკრებულოს კომისიების ღია და 

დახურულ სხდომებს; 

ბ.დ) უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტების აღსრულებას; 

გ) საფინანსო-საბიუჯეტოსფეროში: 

გ.ა) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტისა და ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების პროექტებს; უზრუნველყოფს დამტკიცებული 

ბიუჯეტის შესრულებას თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში; 

გ.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საანგარიშო წლის ბიუჯეტის შესრულების 

ანგარიშს; 

გ.გ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, საკრებულოს მიერ დადგენილი 

წესით, მუნიციპალიტეტის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეუტანლად იღებს 

გადაწყვეტილებას მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს 

შორის თანხების გადანაწილების შესახებ; 

გ.დ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი 

გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღების, ცვლილებისა და გაუქმების შესახებ 

დადგენილებების პროექტებს; 

გ.ე) მუნიციპალიტეტის სახელითა და საკრებულოს თანხმობით იღებს სესხს ამ კანონითა 

და საქართველოს სხვა საკანონმდებლოა ქტებით დადგენილი წესით; 

გ.ვ) არაუგვიანეს თებერვლისა საკრებულოს უგზავნის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად 

წინა წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს; ახორციელებს შესყიდვებს 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

დ) მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში: 

დ.ა) ამ კანონითა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით იღებს გადაწყვეტილებას 

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ; 

დ.ბ) საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებებს: შესაბამისი კერძო სამართლის 

იურიდიული პირის დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; ამ კანონის 

შესაბამისად, კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებაში მონაწილეობისა და მასში 

გაწევრების შესახებ; მეწარმე იურიდიული პირის წილის/აქციების შეძენის შესახებ; 

დ.გ) ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკრებულოს თანხმობით იღებს 

გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით 

სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის 

შესახებ; 

დ.დ) საკრებულოს თანხმობით წყვეტს უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით 

სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის 

საკითხს; 

დ.ე) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტის 

ქონების შემძენის/სარგებლობის უფლებით მიმღების/მართვის უფლებით მიმღების 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი 

პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების საკითხი; 

დ.ვ) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს პრივატიზებული ან/და 

სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონების მიმღების ამქონებასთან დაკავშირებული პირობის 

(პირობების) შესრულების ვალდებულებისგან განთავისუფლების საკითხი, გარდა ფინანსური 

და საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული პირობებისა; 

დ.ზ) ამ კანონის შესაბამისად, საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების შესახებ; 

დ.თ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ქონების მოვლა-პატრონობას, მშენებლობას, 

რეკონსტრუქციასა და აღდგენას; 

დ.ი) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას; 

 



 

 

 

დ.კ) ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მათთვის 

სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების გამოყენებისა და ქონებით 

სარგებლობის წესების დაცვაზე; 

დ.ლ) მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვის 

შემთხვევაში ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესაბამისი 

პირობების შესრულებაზე; 

ე) აღმასრულებელი საქმიანობის სხვა სფეროებში: 

ე.ა) ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებებსა და 

შეთანხმებებს; 

ე.ბ) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და მოქმედებს მისი სახელით ოფიციალური 

ურთიერთობებისას, 

მუნიციპალიტეტისსახელითანიჭებსწარმომადგენლობითუფლებამოსილებებს, მათშორის, 

რწმუნებებს (მინდობილობებს), გარდაამკანონითგათვალისწინებულიშემთხვევებისა; 

ე.გ) 

მუნიციპალიტეტისუფლებამოსილებისფარგლებშიუზრუნველყოფსშესაბამისისოციალურ-

ეკონომიკურიგანვითარებისადასხვაპროგრამების, სტრატეგიებისადაგეგმებისმომზადებას, 

საკრებულოსთვისდასამტკიცებლადწარდგენასდაგანხორციელებას; 

ე.დ) 

შეიმუშავებსდასაკრებულოსდასამტკიცებლადწარუდგენსმუნიციპალიტეტისსივრცით-

ტერიტორიულიდაგეგმვისდოკუმენტებს; 

ე.ე) თავისიუფლებამოსილებისფარგლებშიგამოსცემსინდივიდუალურადმინისტრაციულ-

სამართლებრივაქტებს; 

ე.ვ) მისიუფლებამოსილებისთვისმიკუთვნებულიცალკეულისაკითხებისშესასწავლად, 

შესაბამისიდასკვნებისადარეკომენდაციებისმოსამზადებლადქმნისსათათბიროორგანოებს − 

საბჭოებსდასამუშაოჯგუფებს; 

ე.ვ1) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ან/და დელეგირებული 

უფლებამოსილების განხორციელების (მათშორის, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების) 

მიზნით ქმნის კომისიებს, რომელთა უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება 

კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ ხელშეკრულებით ან/და კანონის 

საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით; 

ე.ზ) ანიჭებს მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს; 

ვ) ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უზრუნველსაყოფად: 

ვ.ა) ამტკიცებს მერის სათათბირო ორგანოს - სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დებულებას 

და საბჭოს შემადგენლობას; საბჭოს განსახილველად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

პროექტს, მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტებს, მუნიციპალიტეტის 

გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებებს, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებს, ინფრასტრუქტურულ, სოციალურ და 

სხვა სახის მუნიციპალურ პროექტებს; 

ვ.ბ) იწვევს მუნიციპალიტეტის დასახლების (დასახლებების) საერთო კრებას (კრებებს) 

კანონმდებლობით და საკრებულოს მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად; საერთო კრებას 

განსახილველად წარუდგენს დასახლებაში განსახორციელებელ პროექტებს, განიხილავს 

საინიციატივო ჯგუფის განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ; ამტკიცებს საერთო 

კრების რჩეულის არჩევნების ბიულეტენსა და ამომრჩეველთა სიის ფორმებს; უზრუნველყოფს 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილი ამომრჩეველთა საარჩევნო 

სიის უკანასკნელი მონაცემების მიხედვით დასახლების ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 

ამომრჩეველთა რაოდენობის აღრიცხვას, საერთო  კრების  უფლებამოსილების  დასადგენად; 

განსაზღვრავს საერთო კრებების ორგანიზებაზე ან/და რეგისტრაციაზე უფლებამოსილ პირს 

(სამსახურს); 

ვ.გ) წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, ამ დებულებით 

განსაზღვრული წესით აწყობს საჯარო შეხვედრებს მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და 

წარუდგენს მათ ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ; 

 



 

 

ვ.დ) უზრუნველყოფს კანონმდებლობით და ამ დებულებით დადგენილი წესით 

მოქალაქეთა ჩართულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში და 

საზოგადოების ინფორმირებულობას მერიის საქმიანობის შესახებ. 

ზ) უზრუნველყოფს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 და მე-17 მუხლებით გათვალისწინებული 

მუნიციპალიტეტის სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას ამ კანონით, საქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და საკრებულოს მიერ 

დადგენილი წესით; 

თ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და საკრებულოს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

2. მერი უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დანიშნოს 

მერის წარმომადგენელი. მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება ამ 

დებულების მე-15 მუხლით. 

3. მერის მიერ პერსონალურ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას საკრებულოს წევრის 

მიერ მის საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია. 

 

მუხლი 9. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები) 

1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები), რომელთაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი. 

2. მერის მოადგილეების რაოდენობა განისაზღვრება მერიის საშტატო ნუსხით. 

3. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები) მერის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით – ბრძანებით (შემდგომ  –  მერის ბრძანება) 

გადანაწილებული ფუნქციების შესაბამისად ხელმძღვანელობენ მერიის 

უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ დარგს (დარგებს), ორგანიზებას უწევენ მერიის 

სამსახურის საქმიანობას, აკონტროლებენ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტებისა და მერის დავალებების შესრულებას. მერიის დებულების 

შესაბამისად, უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემენ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივ აქტებს. 

4. მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის (მოადგილეები) უფლებამოსილებები, 

უფლებამოსილების შეწყვეტისა და შეჩერების წესი განისაზღვრება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ და ამ დებულებით. 

5. მერის პირველი მოადგილის და მოადგილის (მოადგილეები) თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

6. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები) ანგარიშვალდებულნი არიან 

მერის წინაშე. 

 

თავი III 

მერიის სტრუქტურა 

 

მუხლი 10. მერიის სტრუქტურა 

1. მერია შედგება სამსახურებისაგან. მერიის სამსახური შესაბამისი დებულებით 

განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს და მერის დავალებების შესრულებას. მერიის სამსახურს შეიძლება ჰქონდეს 

ქვედანაყოფები, რომლებიც განისაზღვრება მერიის შესაბამისი სამსახურის დებულებითა და 

საშტატო ნუსხით.  

2. მერიის სტრუქტურას ამტკიცებს მერი. მერიის სტრუქტურით რეგულირდება მერის, 

მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილესთან (მოადგილეებთან) სამსახურების 

დაქვემდებარების საკითხი. 

3. მერიის სამსახურების რაოდენობა და დასახელებები განისაზღვრება ამ მუხლის მე-6 

პუნქტით.  

4. მერიის სამსახურების ფუნქციები, უფლებამოსილებები და სტრუქტურა განისაზღვრება 

შესაბამისი სამსახურის დებულებით, რომელსაც მერის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

 



 

5. მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების და მერიის მოხელეთა რიცხოვნება 

განისაზღვრება მერიის საშტატო ნუსხით, რომელსაც მერიის წარდგინებით ამტკიცებს 

საკრებულო. 

6. მერიის სამსახურებია: 

ა) ადმინისტრაციული სამსახური; 

ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური; 

გ) სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  სამსახური; 

დ) ზედამხედველობის სამსახური; 

ე) ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახური; 

ვ) ეკონომიკის სამსახური; 

ზ) სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური; 

თ) შიდააუდიტის სამსახური. 

7. სამსახურების ძირითადი ფუნქციები: 

7.1. ადმინისტრაციული სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების მუშაობის კოორდინაციისათვის ხელშეწყობა, მერიის საქმისწარმოების, 

სამართლებრივი, საკადრო საკითხთა, აგრეთვე მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

უზრუნველყოფა და დასახლებების საერთო კრებების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებების განხორციელება. მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის ადმინისტრირება, 

მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებაში მონაწილეობა, 

ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებულ ან 

განსახორციელებელ ღონისძიებათა თაობაზე მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, 

სტატისტიკის, ანალიზის და ერთიანი ელექტრონული ბაზის წარმოება. 

7.2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: თვითმმართველი 

ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების, მუნიციპალური პროგრამების საფინანსო 

გაანგარიშება-დასაბუთების, მიღებული ბიუჯეტის შესრულების, საბიუჯეტო სახსრების 

მიზნობრივი, მიზანშეწონილი და ეფექტიანი გამოყენებისა და ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 

ანგარიშგების უზრუნველყოფა, აგრეთვე მერიაში მომზადებული საფინანსო დოკუმენტების 

ვიზირება.      

7.3. ეკონომიკის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური 

განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების, სათანადო 

სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებისა და მუნიციპალიტეტის ქონების 

მართვის უზრუნველყოფა. 

7.4. სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და ქალაქმშენებლობის 

დოკუმენტების შემუშავება, მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების 

მომზადება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოთა დაგეგმვის და 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადება-განხორციელების, მათი შესრულების ანალიზის 

და მონიტორინგის და შესაბამისი ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელებისათვის 

წინადადებების მომზადების უზრუნველყოფა. 

7.5. ჯანდაცვის, სოციალური უზრუნველყოფის, კულტურისა და სპორტის სამსახურის 

ძირითადი ფუნქციებია: კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მუნიციპალური 

პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების უზრუნველყოფა. წინადადებების შემუშავება 

ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე; ჯანმრთელობის, სოციალური 

დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; 

უსახლკაროთა რეგისტრაცია და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. 

7.6. შიდა აუდიტის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა 

და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

საქმიანობის სრულყოფის, ფინანსების მართვის გაუმჯობესების, სახსრების, სხვა მატერიალური 

ფასეულობების ხარჯვისა და გამოყენების კანონიერების, მიზნობრიობის დაცვისა და 

ეფექტიანობის გაზრდის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა, მართვის პროცედურების 

მწარმოებლურობის, სამართლებრივი, ტექნიკური და ფუნქციური ხარვეზების აღმოფხვრა და 

პრევენცია; მენეჯერული და ფინანსური კონტროლის განხორციელება, ორგანიზაციული 

სტრუქტურის, მეთოდების და პროცედურების ანალიზი დაწესებულების მიერ თავის მიზნების 

მიღწევისა და საქმიანობის  კანონიერად, ეკონომიურად, ეფექტიანად და პროდუქტიულად 

წარმართვის უზრუნველსაყოფად. 



 

 

7.7. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ძირითადი 

ფუნქციებია: სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში მუნიციპალიტეტისათვის 

დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების უზრუნველყოფა. 

7.8. მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოებულ მშენებლობაზე და არქიტექტურულ 

საქმიანობაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფა, თავის კომპეტენციაში შემავალი 

უფლებამოსილებების განხორციელებისას მუნიციპალიტეტის სახელით მოქმედება, 

ადგილობრივი მოსაკრებლებისა და მუნიციპალური ქონების გაკარგვისას შემოსულობების 

კონტროლი. 

 

მუხლი 11. მერიის სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფი 

1. მერიის სამსახურებში, სამსახურის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული ერთგვაროვანი 

საკითხების (მიმართულებების) დაჯგუფებისა და მათი კოორდინირებულად წარმართვის 

მიზნით, შესაძლებელია შეიქმნას არანაკლებ 2 სტრუქტურული ქვედანაყოფი (შემდგომში 

„განყოფილება“).  

2. სამსახურების განყოფილებები ფუნქციურ დანიშნულებათა მიხედვით 

უზრუნველყოფენ სამსახურის უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში მათთვის 

მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისი წინადადებების მომზადებას. 

პასუხისმგებელნი არიან ამ მიმართულებით სამსახურის გამართულ საქმიანობაზე. 

3. სამსახურების განყოფილებების საქმიანობის სფერო, ფუნქციები და 

უფლებამოსილებები განისაზღვრება შესაბამისი სამსახურის დებულებით. 

 

 

თავი IV 

მერიის საჯარო მოსამსახურეები 

 

მუხლი 12. მერიის საჯარო მოსამსახურეები 

1. მერიის საჯარო მოსამსახურეები არიან: 

ა) მერიის მოხელე, რომელიც დანიშნულია მერიის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ 

თანამდებობაზე; 

ბ) შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი – რომელსაც მერიაში საჯარო 

სამსახურის განხორციელების უზრუნველსაყოფად, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე 

მინიჭებული აქვს დამხმარე ან არამუდმივი ამოცანების შესრულების უფლებამოსილება. 

2. მერიის საჯარო მოხელეების თანამდებობათა დასახელებები, შესაბამისი იერარქიული 

რანგების მიხედვით, განისაზღვრება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით. 

3. მერიის მოხელის თანამდებობებია: 

ა) პირველი რანგი – მაღალი მმართველობითი დონე: პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელი - სამსახურის უფროსი; 

ბ) მეორე რანგი – საშუალო მმართველობითი დონე: მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი - სამსახურის განყოფილების უფროსი; 

გ) მესამე რანგი – უფროსი სპეციალისტის დონე: 

გ.ა) პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; 

გ.ბ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; 

გ.გ) მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი; 

დ) მეოთხე რანგი – უმცროსი სპეციალისტის დონე: 

დ.ა) პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი; 

დ.ბ) მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი; 

დ.გ) მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი. 

4. მერიის მოხელის თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება ამ 

დებულებით, მერიის შესაბამისი სამსახურის დებულებით, მერის მიერ დამტკიცებული 

თანამდებობისთვის განსაზღვრული სამუშაოს აღწერილობით. 

5. შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების სამსახურებრივი უფლება-

მოვალეობები განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად ფორმდება მერსა და დასაქმებულს შორის. 



 

 

6. მერიის საჯარო მოსამსახურეებს, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი. 

7. მერიის საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობებს მერის 

წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრავს საკრებულო. 

 

მუხლი 13. მერიის  სამსახურის  ხელმძღვანელი 

1. მერიის სამსახურის ხელმძღვანელია საჯარო მოხელე, რომელსაც თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით დადგენილი წესით.  

2. სამსახურის უფროსი:   

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ ერთეულისთვის 

დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის; 

ბ) უნაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მოხელეებს; 

გ) მერს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით, 

სამსახურის მოხელეთა წახალისების, საჯარო მოსამსახურეთათვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების, შვებულების, სამსახურებრივი მივლინების, 

პროფესიული განვითარების შესახებ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით; 

 დ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესებს, ფორმებსა 

და მეთოდებს, სამსახურის მოხელეთა თანამდებობრივ მოვალეობებს; 

ე) მერს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა 

და რეკომენდაციებს; 

ვ) მერს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ; 

ზ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, ამ მუხლით დადგენილი 

უფლებამოსილების ფარგლებში და ასევე, ამ დებულების მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის „ა.ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, მერის მხრიდან ცალკეული უფლებამოსილებების 

დელეგირების შემთხვევაში, გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტს  – ბრძანებას;  

თ) ასრულებს შესაბამისი სამსახურის დებულებითა და თანამდებობრივი 

ინსტრუქციებით განსაზღვრულ ფუნქციებს; 

ი) ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე. 

3. მერიის სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს 

მერი. 

4. სამსახურის უფროსის არყოფნის, ან მის მიერ თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა 

შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, მის მოვალეობას მერის დავალებით ასრულებს 

სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ან სამსახურის მესამე რანგის მაღალ 

იერარქიულ საფეხურზე მყოფი ერთ-ერთი მოხელე. 

 

 

მუხლი 14. მერიის სამსახურის განყოფილების უფროსი 

1. მერიის სამსახურის განყოფილების უფროსს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონისა და 

ამ დებულების შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი. 

2. მერიის სამსახურის განყოფილების უფროსი: 

ა) წარმართავს განყოფილების საქმიანობას; 

ბ) უზრუნველყოფს განყოფილების მიერ სამსახურის დებულებით განსაზღვრული 

ფუნქციების განხორციელებას; 

გ) სამსახურის უფროსს დასამტკიცებლად წარუდგენს განყოფილების სამუშაო გეგმებს; 

დ) ანაწილებს დავალებებს განყოფილების მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო 

გეგმებით და სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებებით გათვალისწინებული 

ღონისძიებების განხორციელებას; 

ე) ისმენს და აფასებს მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ვ) ამზადებს და სამსახურის უფროსს წარუდგენს ანგარიშებს განყოფილების მიერ სამუშაო 

გეგმებით და ცალკეული დავალებებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შესახებ; 



 

 

ზ) უზრუნველყოფს დადგენილი წესით განყოფილების საქმისწარმოებას; 

თ) უზრუნველყოფს განყოფილების მოხელეთა მიერ მერიის შინაგანაწესის დაცვას. 

ი) დადგენილი წესით აფასებს მოხელეების საქმიანობას, სამსახურის უფროსს წარუდგენს 

წინადადებებს მოხელეთა დაწინაურების, წახალისების ან მათ მიმართ დისციპლინური ზომების 

გამოყენების თაობაზე; 

კ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებით და სამსახურის დებულებით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

3. განყოფილების უფროსი ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე. 

 

მუხლი 15. მერის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

1. მერის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში (შემდგომში 

– მერის წარმომადგენელი“) არის საჯარო მოსამსახურე, რომელსაც საქართველოს ორგანული 

კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად, ამ დებულებით დადგენილი წესით ნიშნავს მერი. 

2. მერის წარმომადგენელი სამსახურში მიიღება განსაზღვრული ვადით. 

3. მერის წარმომადგენელი: 

ა) აკონტროლებს და მერს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ადმინისტრაციული 

ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის შესახებ; 

ბ) უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის კავშირს 

საკრებულოსთან, მერიასთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირებთან; 

გ) მერს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული 

პრობლემებისა და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ; 

დ) უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის სამართლებრივი აქტების მოსახლეობისათვის გაცნობას; 

ე) ორგანიზებას უწევს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობის გამოკითხვის და 

სახალხო განხილვების ჩატარებას; 

ვ) მოქალაქეებზე გასცემს საქონლის ადგილწარმოშობის და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ცნობებს; 

ზ) 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 მერისათვის მათ მიწოდებას; 

თ) აკონტროლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

დაფინანსებული პროგრამებისა და ღონისძიებების განხორციელების მიმდინარეობას და 

შესაბამის ინფორმაციას პერიოდულად წარუდგენს მერს და საკრებულოს; 

ი) ამზადებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში ინვესტირების 

მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების შესახებ, უზრუნველყოფს მათი 

განხორციელების კოორდინაციას; 

კ) მონაწილეობს საფინანსო ბალანსების, მოთხოვნისა და მიწოდების თანაფარდობებისა 

და ადმინისტრაციული ერთეულის სხვა დოკუმენტების მომზადებაში; 

ლ) შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და მისი 

განკარგვის საკითხებზე; 

მ) კოორდინაციას უწევს ადმინისტრაციულ ერთეულში თვითმმართველი ერთეულის 

ქონების აღრიცხვას, აკონტროლებს ამ ქონების დაცვასა და მიზნობრივ გამოყენებას; 

ნ) შეიმუშავებს წინადადებებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიის ზონებად 

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

სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ; 

 

 

 



 

ო) 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; 

პ) თვალყურს ადევნებს ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ბუნების, 

კულტურის და ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას და ინფორმაციას წარუდგენს შესაბამის 

ორგანოებს; 

ჟ) უფლებამოსილია დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე 

მუნიციპალიტეტის სახელით შეისწავლოს და ცნობის ფორმით დაადასტუროს მის სამოქმედო 

ტერიტორიაზე საქონლის ადგილწარმოშობის, პირიდ მიმდინარე ეტაპზე კონკრეტულ 

მისამართზე ცხოვრების ფაქტი, საქართველოს მოქალაქის კონკრეტულ მისამართზე წარსულში 

(კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ და ამ დებულებით გათვალისწინებული მემკვიდრეობის 

საკითხის განხილვის შემთხვევისას) ან/და და უძრავი ქონების ფლობის ფაქტი; 

შენიშვნა: ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელებისას 

დაინტერესებული პირი წერილობით მიმართავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს, 

მერს ან მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელს. 

საქონლის ადგილწარმოშობის შესახებ ცნობა შესაძლებელია გულისხმობდეს კონკრეტულ 

ადგილზე ხის მოჭრის, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის მოპოვების ფაქტთან დაკავშირებულ 

და სხვა მსგავსი ღონისძიების თაობაზე ინფორმაციის დადატურებას, სადაც შესაძლებელია 

აღნიშნულ იქნეს როგორც პროდუქტის მოპოვების ადგილი, ასევე პროდუქტის გადაადგილების 

მიმართულება და დანიშნულების ადგილი. საქართველოს მოქალაქის კონკრეტულ მისამართზე 

წარსულში ან/და მიმდინარე ეტაპზე ცხოვრების ფაქტის დადასტურება გულისხმობს, 

მოპოვებული ინფორმაციის (სამეზობლო აქტები, დოკუმენტური მტკიცებულებები და სხვა 

ფაქტობრივი მდგომარეობის ამსახველი ინფორმაცია) ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, 

უფლებამოსილი პირის შინაგანი რწმენის გათვალისწინებით ცნობის გაცემას, როგორც პირის 

წარსულ პერიოდში, ასევე ამ კონკრეტული პერიოდიდან – განსაზღვრულ თარიღამდე 

პერიოდში, ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე იდენტიფიცირება და მისამართზე 

(ასეთის განსაზღვრის შესაძლებლობისას) ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის შესახებ 

ინფორამციის დადასტურებას. ხოლო ცნობა პირის მიმდინარე ეტაპზე ცხოვრების ფაქტის 

დადასტურების თაობაზე გაიცემა დაინტერესებული პირის (არ არის სავალდებულო 

საქართველოს მოქალაქეობა) იდენტიფიცირება და მისამართზე არანაკლებ ბოლო ერთი თვის 

პერიოდში ცხოვრების ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში. ამასთანავე, მერის 

წარმომადგენელი უფლებამოსილია, წერილობითი განცხადებით მოთხოვნის შემთხვევაში, 

პირის ცხოვრების ფაქტის დადასტურებასთან ერთად დააფიქსიროს ოჯახის შემადგენლობის, 

ოჯახის სულადობის, ბავშვის მშობლებთან ერთად ცხოვრების (მაგ: ცნობა სკოლაში 

წარსადგენად) და სხვა მსგავსი შინაარსის ფაქტის შესახებ ინფორმაცია. რაც შეეხება უძრავი 

ქონების ფლობის ფაქტს, აუცილებელია ამ მოთხოვნით დაინტერესებული სუბიექტი იყოს 

საქართველოს მოქალაქე, რა შემთხვევაშიც შესაძლებელია აღნიშნული ცნობა გაიცეს 

მემკვიდრეობის მიღებისას, იდენტიფიცირება და იქონებს (ცნობა-დახასიათება საჯარო 

რეესტრიდან ან/და ქონების ფაქტობრივი მდებარეობის შესახებ მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის მიერ შედგენილი აქტი, მოწმეთა 

ხელმოწერით) ფაქტობრივი ფლობის დადასტურების მიზნით, რისი მოთხოვნაც უნდა 

ფიქსირდებოდეს როგორც განცხადებაში, ასევე ასახული უნდა იქნეს გაცემულ ცნობაში. 

აღნიშნული ცნობები გაიცემა დაინტერესებული პირის წერილობითი მოთხოვნის 

საფუძველზე, რა შემთხვევაშიც ფაქტის დადასტურება ხდება უშუალოდ დასადასტურებელი 

გარემოების ადგილზე (ფაქტის ადგილი, მაგ: საცხოვრებელი ადგილი, ადგილწარმოშობის 

პროდუქტის აღების ადგილი და ა.შ) შესწავლით. ადგილწარმოშობის შესახებ ცნობის 

მოთხოვნის შემთხვევა გამონაკლისია, ვინაიდან შესაძლებელია აღნიშნული ცნობა მოთხოვნილ 

იქნას ზეპირი ფორმითაც. უფლებამოსილ პირს აქვს შესაძლებლობა მოთხოვნისამებრ ერთ 

ცნობაში გააერთიანოს კონკრეტული ფაქტის დადასტურების თაობაზე რამდენიმე მოთხოვნა. 

მერის წარმომადგენლები ფაქტის დადასტურებისას ეყრდნობიან როგორც მოძიებულ 

დოკუმენტურ მასალებს, ასევე ფიზიკური პირების მიერ შედგენილ აქტებს (სამეზობლო აქტი ან 

სხვა); 



 

 

რ) ახორციელებს ბავშვის, სამედიცინო დაწესებულების გარეთ სამედიცინო ცნობის 

გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარების გარეშე, დაბადების ფაქტის შეტყობიდან 1 

თვის ვადაში სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოსათვის ინფორმაციის მიწოდებას; 

(დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2016 წლის 1 ივლისიდან 

წარმოშობილ სამართლებრივი ურთიერთობებზე). 

ს)  ახორციელებს პირის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის შეტყობიდან 5 სამუშაო 

დღის ვადაში საკმარისი და უტყუარი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ოქმის შედგენას და 

სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოსათვის ინფორმაციის მიწოდებას; (დადგენილება 

ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2016 წლის 1 ივლისიდან წარმოშობილ 

სამართლებრივი ურთიერთობებზე). 

ტ)  მერის წარმომადგენელს აქვს ბეჭედი და ამ სტატუსის მოსამსახურისათვის საჭირო 

რეკვიზიტები. 

უ) ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს მერის დავალებით. 

4. მერის წარმომადგენელი ცნობების გაცემისას ვალდებულია: 

ა) გასცეს ცნობები ადმინისტრაციული ერთეულისათვის დამტკიცებულ ტიტულიან 

ფურცელზე, საკუთარი ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებით (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში); 

ბ) აწარმოოს ცნობების რეესტრი, შეინახოს გაცემული ცნობების ასლები და აღნიშნულის 

შესახებ ინფორმაცია ყოველ 6 თვეში, ანგარიშის სახით, წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის მერს; 

5. მერის წარმომადგენელი ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე. 

 

მუხლი 16. მერიის მოხელის ზოგადი უფლებები და ვალდებულებები 

1. მერიის მოხელის უფლებები და ვალდებულებები განისაზღვრება „საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის 

კოდექსი“, ამ დებულებით და მერიის შინაგანაწესით, რომელსაც ამტკიცებს მერი. 

2. მერიის მოხელეს უფლება აქვს: 

ა) გააჩნდეს შესაბამისი სამუშაო პირობები, ისარგებლოს მერიის საოფისე ინვენტარით და 

ტექნიკით; 

ბ) თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად მოითხოვოს და მიიღოს 

ინფორმაცია; 

გ) საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმოქმედოს დამოუკიდებლად, მიიღოს 

გადაწყვეტილება, მონაწილეობდეს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა გადაწყვეტილებების მომზადებაში და დაცული იყოს 

აღმასრულებელი პრივილეგიით; 

დ) საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ზეპირად ან წერილობით მიმართოს ზემდგომ 

თანამდებობის პირს და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში წარუდგინოს მას შესაბამისი 

წინადადებები; 

ე) მოითხოვოს საკითხის სამსახურებრივი შესწავლა;  

ვ) მოქმედი კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრულ შემთხვევებში 

მოითხოვოს კარიერული განვითარება; 

ზ) დადგენილი წესით მოითხოვოს და ისარგებლოს შვებულებით, პროფესიული 

განვითარებისთვის; 

თ) მოითხოვოს საკუთარი კვალიფიკაციის და შესრულებული სამუშაოს ობიექტური 

შეფასება; 

ი) მიღებული დავალების კანონიერებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ეჭვის თაობაზე 

აცნობოს დავალების გამცემს და მის ზემდგომ ხელმძღვანელს; 

კ) უარი თქვას ისეთი დავალების შესრულებაზე, რომელიც არ შეესაბამება მის სამუშაოთა 

აღწერილობას, გარდა კანომდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

ლ) სამსახურში მიღების დღიდან სამსახურიდან გათავისუფლების დღემდე მიიღოს 

შრომითი გასამრჯელოდ ამ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დანამატები; 

მ) აუნაზღაურდეს სამსახურებრივი მივლინების ხარჯები; 

ნ) ისარგებლოს ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებით; 

ო) ისარგებლოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლებებით; 

3. მერიის მოხელე ვალდებულია: 



 

 

ა) თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება განახორციელოს საჯარო სამსახურის 

პრინციპებისა და საჯარო ინტერესების დაცვის საფუძველზე; 

ბ) შეასრულოს შესაბამისი დებულებითა და სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრული 

სამსახურებრივი ფუნქციები; 

გ) შეასრულოს ზემდგომი თანამდებობის პირისა და სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული 

დავალებები. ასევე უარი თქვას უკანონო დავალების შესრულებაზე; 

დ) დაიცვას მერიის შინაგანაწესი; 

ე) დადგენილი პერიოდულობით და წესით, აგრეთვე ზემდგომი თანამდებობის პირის 

დავალების შესაბამისად მოამზადოს და წარადგინოს ანგარიშები შესრულებული სამუშაოების 

შესახებ; 

ვ) გაუფრთხილდეს მერიის ქონებას, არ დაუშვას მისი არასამსახურებრივი მიზნებისათვის 

გამოყენება.  

ზ) რესურსების ეკონომიურად გამოყენებითა და ხარჯვით, ეფექტიანად, სწორად და 

კოორდინირებულად წარმართოს ორგანიზაციული პროცესი სამსახურში; 

თ) სამუშაო დრო გამოიყენოს ეფექტიანად და მხოლოდ სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად; 

ი) სპეციალური მითითების გარეშე შეასრულოს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობა, 

დაიცვას სამართლებრივი აქტების მოთხოვნები და ნაკისრი ვალდებულების შესრულების დროს 

იხელმძღვანელოს საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებით, მუნიციპალიტეტის სხვა 

სამართლებრივი აქტებითა და მის მიერ დაკავებული თანამდებობისთვის დადგენილი სამუშაო 

აღწერილობით; 

კ) საქმიანობა წარმართოს მოქმედი კანონმდებლობის, ამ დებულებისა და მერიის 

შინაგანაწესის შესაბამისად; 

ლ) სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მოპოვებული ინფორმაცია 

გამოიყენოს მხოლოდ კანონმდებლობით განსაზღვრული მიზნით; 

მ)   დადგენილი   პერიოდულობით    და   წესით,   აგრეთვე   ზემდგომი   თანამდებობის   

პირი დავალების შესაბამისად მოამზადოს და წარადგინოს ანგარიშები შესრულებული სამუშაოს 

შესახებ; 

ნ) როგორც სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას, ისე სამსახურიდან 

გათავისუფლების შემდეგ არ გაავრცელოს სახელმწიფო, კომერციული და პროფესიული 

საიდუმლოებები, სხვა პირის ოჯახურ და პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, 

აგრეთვე სხვა ინფორმაცია, რომლებიც მისთვის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებასთან 

დაკავშირებით გახდა ცნობილი; 

ო) შეასრულოს მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი 

აქტებით განსაზღვრული სხვა მოვალეობები. 

 

მუხლი 17. მერიის მოხელის სამუშაოს აღწერილობა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

1. მერიის მოხელის თითოეული თანამდებობისთვის  დგება სამუშაოს აღწერილობა და 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა. 

2. მერიის მოხელის თანამდებობის სამუშაოს აღწერილობით განისაზღვრება 

თანამდებობის სახელწოდება, სამუშაოს მიზანი, ფუნქცია-მოვალეობები, თანამდებობის 

იერარქიული მდებარეობა მერიის სტრუქტურაში, ამ თანამდებობაზე დასანიშნი მოხელისთვის 

აუცილებელი კომპეტენციები, პროფესიული განათლება და უნარ-ჩვევები, დადგენილი 

სპეციალური მოთხოვნები და დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. 

3. მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისთვის აუცილებელი 

სპეციალური მოთხოვნები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის 

„პროფესიული საჯარო მოხელის თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის 

აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნებისგან საზღვრის შესახებ“ №218 დადგენილებით. 

4. დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დგება თითოეული თანამდებობისათვის 

ინდივიდუალურად, სამუშაო აღწერილობის შინაარსის გათვალისწინებით. საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებით განისაზღვრება ცალკეული თანამდებობის დასაკავებლად საჭირო კვალიფიკაცია, 

სამუშაო გამოცდილება, მინიმალური განათლება, ცოდნა და უნარ-ჩვევები. დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მტკიცდება მერის ბრძანებით. 

 



 

 

5. მერიის პირველი მოადგილის, მოადგილეებისა და სტრუქტურული ერთეულების 

ხელმძღვანელთა სამუშაოთა აღწერილობებს განსაზღვრავს დაამტკიცებს მერი, ხოლო მერიის 

სხვა მოხელეთა სამუშაოთა აღწერილობებს ადგენს შესაბამისი სტრუქტურული  ერთეულის 

ხელმძღვანელი და მისივე წარდგინებით ამტკიცებს მერი. 

 

მუხლი 18. მოხელის თანამდებობაზე მიღება, მოხელის კარიერის მართვა, სამსახურებრივი 

ურთიერთობების შეჩერება და შეწყვეტა 

მერიის მოსამსახურის თანამდებობაზე დანიშვნის, მერიის მოხელის გადაყვანის და 

მობილობის, მოხელისთვის დროებითი ფუნქციების დაკისრების, მოხელის კარიერის მართვისა 

და პროფესიული განვითარების, მოხელის შეფასების, სამსახურებრივი ურთიერთობების 

შეჩერებისა და შეწყვეტის  პროცედურები განისაზღვრება  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით  დადგენილი წესით. 

 

თავი   V 

მერიის საქმიანობის ორგანიზება 

 

მუხლი19. მერიის ადმინისტრაციული წარმოების საფუძვლები 

1. მერიის ადმინისტრაციული წარმოება არის მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებით 

და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული საქმიანობა, რომლის 

მიზნებია მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხებზე რეაგირება. 

2. მერიის ადმინისტრაციული წარმოების წესი და პროცედურები განისაზღვრება 

საქართველოს კანონით „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“, საქართველოს 

ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, მოქმედი 

კანონმდებლობით, ამ დებულებით, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 20. მერიის საქმისწარმოება 

1. მერიაში საქმისწარმოება ხორციელდება ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

(edocument) მეშვეობით. 

2. მერიის ელექტრონულ საქმისწარმოებას დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად 

უზრუნველყოფს მერიის ადმინისტრაციული სამსახური. 

 

მუხლი 21. მერიის შინაგანაწესი 

1. მერიის შინაგანაწესით განისაზღვრება: 

ა) სამუშაო და შესვენების დრო, სამუშაო დღის აღრიცხვა;  

ბ) მოხელის თანამდებობრივი სარგოს გაცემის დრო და ადგილი;  

გ) შვებულების გამოყენების წესი;  

დ) მოხელის მივლინების წესი;  

ე) წახალისების ფორმებისა და პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების საკითხები;  

ვ) შრომის დაცვისა და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ზოგადი ინსტრუქციები;  

ზ) სამსახურში არყოფნის შესახებ შეტყობინების წესი;  

თ) მოხელის მატერიალური პასუხისმგებლობა;  

ი) გათავისუფლებული მოხელის ვალდებულებანი. 

2. მერიის შინაგანაწესს ამტკიცებს მერი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით დადგენილი წესის გათვალისწინებით. 

 

მუხლი22. მერიის სამსახურის სამუშაო გეგმები 

1. მერია თავის საქმიანობას წარმართავს მერიის და მერიის სამსახურების სამუშაო 

გეგმების საფუძველზე. სამუშაო გეგმა წარმოადგენს ორგანიზაციულ დოკუმენტს, რომლითაც 

დასაგეგმ პერიოდში განისაზღვრება განსახორიელებელ სამუშაოთა ნუსხა და სამუშაოთა 

შესრულების ვადები. 

2. ყოველი სამუშაო გეგმა დგება დასაგეგმი პერიოდისთვის. მერიის დასაგეგმი 

პერიოდებია-6 თვე და ერთი წელი. მერიის სამსახურის დასაგეგმი პერიოდები შეიძლება იყოს 

ერთი თვე, კვარტალი და წელიწადი. 



 

 

3. მერიის ექვსთვიან და ყოველწლიურ სამუშაო გეგმებს დასაგეგმი პერიოდის დაწყებამდე 

ორი კვირით ადრე მაინც ამტკიცებს მერი. 

4. მერიის სამსახურის სამუშაო გეგმა უნდა შეესაბამებოდეს მერიის სამუშაო გეგმას და 

მერის დავალებებს. სამსახურის ყოველთვიურ, კვარტალურ და ყოველწლიურ სამუშაო გეგმებს 

დასაგეგმი პერიოდის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე მაინც შეიმუშავებს სამსახურის 

ხელმძღვანელი და დასაგეგმი პერიოდის დაწყებამდე 3 დღით ადრე მაინც ამტკიცებს მერი. 

5. სამუშაო გეგმით დაუგეგმავი სამუშაო შესულება დაიშვება მხოლოდ უფლებამოსილი 

პირის წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. 

6. სამუშაო გეგმების შესრულების კონტროლს ახორციელებს მერი. 

 

 

მუხლი 23. ანგარიშგება 

1. ანგარიშგება მერიაში ხორციელდება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებისას ან 

უფლებამოსილი პირის მოთხოვნისას, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული წესის 

შესაბამისად. 

2. მერიის საანგარიშგებო პერიოდებია-ერთი წელი. მერიის სამსახურის და განყოფილების 

საანგარიშგებო პერიოდებია კვარტალი და წელიწადი. სამსახურის მოხელის საანგარიშგებო 

პერიოდია კვარტალი. 

3. ანგარიშის წარდგენა ხორციელდება შემდეგ ვადებში: 

ა) მერიის ანგარიში საკრებულოს წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან 

ან საკრებულოს მოთხოვნიდან არაუგვენეს 1 თვის ვადაში. 

ბ) მერიის სამსახურის ანგარიში მერს წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის 

დასრულებიდან ან მერის მოთხოვნიდან (ზეპირი ან წერილობითი) არაუგვიანეს 2 კვირის 

ვადაში. 

გ) განყოფილების ანგარიში სამსახურის უფროსს წარედგინება საანგარიშგებო პერიოდის 

გასვლიდან ან მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში; 

დ) მერიის სამსახურის მოხელის ანგარიში განყოფილების უფროსს წარედგინება ყოველი 

საანგარიშგებო პერიოდის გასვლიდან პირველ პარასკევს, მაგრამ არაუადრეს 2 სამუშაო დღისა. 

ამასთანავე თუ დავალებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

4. თუ ანგარიშში განსაზღვრული სამუშაო უკავშირდება მუნიციპალიტეტის სახსრების 

მიღება-გამოყენებას, მასში დოკუმენტურად უნდა დასაბუთდეს მატერიალურ ფასეულობათა 

მიღება-გამოყენების კანონიერება, მიზანშეწონილობა და ეფექტიანობა. 

5. საჭიროების (ასეთის მოთხოვნისას) შემთხვევაში ანგარიშს უნდა დაერთოს 

შესრულებული სამუშაოს და გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები. 

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული წესი მოქმედებს, თუ სპეციალური კანონმდებლობით 

სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 

 

მუხლი 24. საქმიანობის შეფასება 

1. მერიის მოხელის შეფასება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. 

2. სამსახურის განყოფილების საქმიანობას აფასებს სამსახურის უფროსი, რომელიც 

განიხილავს განყოფილების უფროსის მიერ წარდგენილ ანგარიშს და საჭიროების შემთხვევაში 

აძლევს მას მითითებებს, შენიშვნებს და დავალებებს. 

3. მერიის სამსახურის საქმიანობას აფასებს მერი, რომელიც განიხილავს სამსახურის 

უფროსის მიერ წარდგენილ ანგარიშს და საჭიროების შემთხვევაში აძლევს მას მითითებებს, 

შენიშვნებს და დავალებებს. 

4. მერიის საქმიანობას აფასებს საკრებულო. მერიის ანგარიშს საკრებულოში წარადგენს 

მერი. მერიის ანგარიში განიხილება და შეფასდება საკრებულოს მიერ, საკრებულოს 

რეგლამენტით დადგენილი წესით.  

 

 

 

 



 

 

 

მუხლი 25. მოქალაქეთა ინფორმირება და მონაწილეობა მერიის საქმიანობაში 

1. მერიის თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად 

შექმნან ორგანიზაციული და მატერიალურ-ტექნიკური პირობები მოქალაქეთა მიღების, 

მოქალაქეებთან შეხვედრების, მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობისა გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გამჭვირვალობისათვის. 

2. მერიაში, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“, საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“, 

მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ დებულების შესაბამისად უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: 

ა) მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; 

ბ) მოქალაქეთა ინფორმირებულობა მერიის საქმიანობის შესახებ; 

გ) მოქალაქეთა მონაწილეობა მერიის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში; 

დ) გაწეული საქმიანობის შესახებ მოქალაქებისათვის ანგარიშის წარდგენა; 

3. საქართველოს კანონით „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 

განსაზღვრული წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი განისაზღვრება 

მერის ბრძანებით. 

4. მერიის საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფის 

მიზნით ფუნქციონირებს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ინტერნეტ პორტალი 

(www.marneuli.gov.ge) (შემდგომში „ვებ-გვერდი“). 

5. მერიის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი განისაზღვრება 

საკრებულოს დადგენილებით. 

 

 
თავი VI 

სამართლებრივი აქტები 

 

მუხლი 26. მერიის თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები 

1. მერია თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობისა და 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების სამართლებრივი 

აქტების შესაბამისად. 

2. მერიისათვის მიკუთვნებული უფლებამოსილებების განხორციელებისა და ამ 

საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით 

განსაზღვრულ შემთხვევებში გამოიცემა მერიის თანამდებობის პირების ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები. 

3. მერიის თანამდებობის პირების ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტებია: 

ა) მერის ბრძანება; 

ბ) მერის პირველი მოადგილის ბრძანება (მერის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილების 

დელეგირების შემდეგ); 

გ) მერის მოადგილის (მოადგილეების) ბრძანება (მერის მიერ შესაბამისი 

უფლებამოსილების დელეგირების შემდეგ); 

დ) მერიის სამსახურის უფროსის ბრძანება (მერის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილების 

დელეგირების შემდეგ). 

4. მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, როგორც წესი 

გამოიცემა წერილობით. გადაუდებელი აუცილებლობისას მატერიალური ზიანის, დანაშაულის, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან დისციპლინური გადაცდომის აღსაკვეთად აქტი 

შეიძლება გამოიცეს ზეპირად. ზეპირად გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი 

წერილობით უნდა გაფორმდეს 3 დღის ვადაში. 

5. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების მომზადების, მიღების, გამოქვეყნების, 

მოქმედების, აღრიცხვისა და სისტემატიზაციის წესები განისაზღვრება საქართველოს ორგანული 

კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, საქართველოს კანონით 

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“, „ნორმატიულია ქტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით, ამ დებულებითა და სხვა ნორმატიული აქტებით. 

http://www.marneuli.gov.ge/


 

 

 

მუხლი 27. სამართლებრივი აქტების და ოფიციალური დოკუმენტების მომზადება და 

ვიზირება 

1. მერიაში მომზადებული ნორმატიული და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების პროექტები უნდა შეესაბამებოდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონს, საქართველოს კანონს „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი“, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით დადგენილ 

მოთხოვნებს. 

2. სამართლებრივი აქტების სათაური უნდა იყოს მოკლე და შეესაბამებოდეს დოკუმენტის 

შინაარსს. 

3. სამართლებრივ აქტებში უნდა იქნეს მითითებების ხვა სამართლებრივი აქტების ან მათი 

ცალკეული პუნქტების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ, იმ შემთხვევაში თუ ახალი 

დოკუმენტი გამორიცხავს (არ შეესაბამება) ადრე გამოცემულის (მიღებულის) მოქმედებას. 

4. სამართლებრივ აქტში სხვა სამართლებრივი აქტების აღნიშვნისას მიეთითება 

სამართლებრივი აქტის სათაური, მიმღები (გამომცემი) ორგანო (თანამდებობის პირი), მიღების 

(გამოცემის) თარიღი, აქტის სახე და სარეგისტრაციო ნომერი. 

5. სამართლებრივი აქტებით სხვა დოკუმენტების დამტკიცების ან სამართლებრივ აქტზე 

სხვა დოკუმენტების თანდართვისას, თანდართული დოკუმენტები სამართლებრივი აქტში 

აღინიშნებიან როგორც დანართები (რაოდენობისა და დანართის რეკვიზიტების მითითებით).  

6. სამართლებრივ აქტებში დაუშვებელია ტერმინების შემოკლებული ფორმების 

გამოყენება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტექსტში მითითებულია სათანადო აღნიშვნა 

ტერმინის შემოკლაბული ფორმის შემდგომი გამოყენების თაობაზე. 

7. სამართლებრივი აქტები მომზადებული უნდა იქნეს ელექტრონულად შემდეგი 

სტანდარტით: შრიფტი - „Sylfaen”, ზომა 8-12 (სათაური - 12; გამოცემის ადგილი, თარიღი და 

რეგისტრაციის ნომერი 12, პრეამბულა და დანართების აღნიშვნა - 8, შინაარსი და ხელმომწერი 

პირი აღნიშვნა - 11), გარდა ცხრილების ან/და ნუსხების შემთხვევისა, რომლებშიც მათი 

ფორმატიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ამ წესით გათვალისწინებული სტანდარტის 

გამოყენება. 

8. მერიაში მომზადებული სამართლებრივი აქტების პროექტები ვიზირებული უნდა იქნეს 

პროექტის ავტორის, ავტორის უშუალო ხელმძღვანელის და მერის პირველი მოადგილის ან/და 

მოადგილის (საჭიროების შესაბამისად) მიერ. 

9. საკრებულოში წარსადგენ ნორმატიული აქტის პროექტებზე ვიზირებას ახორციელებს 

პროექტის ავტორის, ავტორის უშუალო ხელმძღვანელი, პროექტის ინიციატორი, მერის პირველი 

მოადგილე ან/და მოადგილე (საჭიროების შესაბამისად) და მერი. საკრებულოში ნორმატიული 

აქტის პროექტის წარდგენას ახორციელებს მერი ან მის მიერ შესაბამისად უფლებამოსილი პირი. 

 

 

მუხლი 28. სამართლებრივი აქტების გაფორმება 

1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების რეკვიზიტები უნდა შეესაბამებოდეს „საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის “52-ე მუხლით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებს. 

2. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების რეგისტრაცია 

(აღნუსხვა) ხორციელდება ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში უწყვეტი (ზრდადი) 

ნუმერაციით. 

3. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებზე თარიღი ფიქსირდება 

მათი გამოცემის (ხელმოწერის) დღის მიხედვით და აღინიშნება სრული სახით. 

 
 

თავიVII. დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 29. მერიის დებულებაში ცვლილებების შეტანა 

მერიის დებულება მტკიცდება და ცვლილებები შეიტანება მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. 

 


