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აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება #18 

აბაშა, 2018 წლის 27 აპრილი 

  

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1.   

დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის  ეკონომიკის  სამსახურის დებულება  დანართის 
შესაბამისად. 

მუხლი 2.   

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, 
მუნიციპალური ქონების მართვის, ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და 
სტატისტიკის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის №38 დადგენილება.  

მუხლი 3.   

დადგენილება ამოქმედდეს  2018 წლის 1 ივნისიდან.  

 

 

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე:                                       მ. კვიტაშვილი 

 



დანართი 

აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის დებულება 

მუხლი 1. ეკონომიკის   სამსახური 

1. ეკონომიკის სამსახური (ტექსტში შემდგომ- სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სტრუქტურული ერთეული, რომლის ძირითადი ფუნქციებია: მუნიციპალიტეტის 
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, მუნიციპალური პროგრამების პროექტების 
შემუშავება და დამტკიცებული დოკუმენტების განხორციელების კოორდინაცია, 
მუნიციპალიტეტის ქონების მართვა, ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირება და 
სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავება, სოფლის მეურნეობის განვითარების 
ხელშეწყობა. 

2. სამსახური თავის საქმიანობას წარმართავს მოქმედი კანონმდებლობის, მერიის დებულების, ამ 
დებულებისა და მუნიციპალიტეტის სხვა სამართლებრივ აქტების შესაბამისად. 

3. სამსახურის საშტატო განრიგი და მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოები განისაზღვრება 
გამგეობის საშტატო ნუსხით. 

4. სამსახურს აქვს ბეჭედი და ბლანკი. 

5. სამსახურის იურიდიული მისამართია: ქ. აბაშა, ტ. დარასელიასქ. №1 

  

მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა 

1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, სამსახურის უფროსის მოადგილისა და 
სტრუქტურული ქვედანაყოფების - განყოფილებებისაგან. 

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია; 

ა) მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილება 

ბ) ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობისა და პროგრამების მართვის განყოფილება; 

3. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 
განისაზღვრება მერიის დებულებით და სამსახურის უფროსის სამუშაოთა აღწერილობით. 
უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის ბრძანებით სამსახურის უფროსის უფლება-
მოვალეობებს ახორციელებს სამსახურის უფროსის მოადგილე ან მისი არყოფნისას ერთ-ერთი 
განყოფილების უფროსი. 

4.   სამსახურის უფროსის მოადგილეს ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონისა და 
ამ დებულების შესაბამისად, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
მერი.  სამსახურის უფროსის მოადგილე მის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულების მიზნით 
ხელმძღვანელობს და ორგანიზებას უწევს სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფების 



საქმიანობას. მერის ბრძანებით, სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში  ასრულებს 
სამსახურის უფროსის უფლება-მოვალეობებს; სამსახურის უფროსის მოადგილე 
ანგარიშვალდებულია სამსახურის უფროსის წინაშე; 

5. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 
მოხელეებისაგან. 

6. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების  უფროსი, რომლის უფლებამოსილებები 
და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება მერიის დებულებით და შესაბამისი სამუშაოთა 
აღწერილობით. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, სამსახურის უფროსის 
ბრძანებით განყოფილების უფროსის უფლება-მოვალეობებს ახორციელებს განყოფილების 
ერთ-ერთი მოხელე. 

7. განყოფილების მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება საქართველოს 
კანონმდებლობითა და მერიის  დებულებით. განყოფილების მოხელეების ფუნქციები 
განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაოთა აღწერილობებით. 

8. სამსახურის მოხელეთა თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სამსახურებრივი 
კარიერის გავლის წესები განისაზღვრება მერიის დებულებით,    ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" 
საქართველოს  კანონის შესაბამისად. 

 

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა)  მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების, პროგრამების და 
პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების მონიტორინგს და შეფასებას; 

ბ) ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისათვის სათანადო სტატისტიკური ინფორმაციის 
შეგროვებასა და დამუშავებას; 

გ)  ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამებისა და პროექტების შემუშავებას; 

დ)  წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას ეკონომიკური განვითარების 
მიზნით ინვესტიციების დაგეგმვის, ინვესტორებთან თანამშრომლობის, შესაბამისი 
საინვესტიციო პროგრამებისა და პროექტების მომზადების საკითხებზე; 

ე)    ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების განხორციელების მონიტორინგს; 

ვ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების, 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საწარმოთა წილების, აქციების, ფასიანი 
ქაღალდების აღრიცხვას, ინვენტარიზაციას, მუნიციპალური ქონების მონაცემთა ბაზის შექმნასა 
და განახლებას; 



ზ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციას; 

თ) წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადებას მუნიციპალიტეტის 
ქონებისათვის კატეგორიის შეცვლის თაობაზე; 

ი) წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობისა და განკარგვის 
საკითხებზე, წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალური 
ქონების შექმნის, შეძენის, პრივატიზების ან სარგებლობაში გადაცემის საკითხებზე; 

კ) წინადადებების შემუშავებას სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროებში 
განხორციელებული საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, კერძო სამართლის სამეწარმეო და 
არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის 
საკითხებზე. მათი საქმიანობის კოორდინაციას და მონიტორინგს. 

ლ) ზედამხედველობას მუნიციპალური ქონების დაცვაზე, მოვლა-პატრონობაზე, მართლზომიერ 
სარგებლობასა და განკარგვაზე; 

მ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით დაფუძნებულ საწარმოებში პარტნიორის, აქციონერის 
უფლება-მოვალეობათა განხორციელებას; 

ნ) სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას 

ო) წინადადებების მომზადებას ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღებისა და 
გაუქმების, მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ; 

პ) ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირებას; 

ჟ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისა და მეცხოველეობის 
პროდუქტიული გაზრდის ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მომზადებას და მიწოდებას. 
ამ მიზნით კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან თანამშრომლობას; 

რ) საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის 
მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას; 

ს) საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას და დაინტერესებულ პირთა საჭირო 
ინფორმაციით უზრუნველყოფას; 

ტ) სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-
სამეურნეო მანქანა-დანადგარების, მომსახურების ცენტრების და სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწების შესახებ ინფორმაციის კონსოლიდაციას და დაინტერესებული 
უწყებებისთვის/პირებისთვის მიწოდებას; 

უ) მუნიციპალიტეტში არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების რაციონალურად 
გამოყენების, ხარისხიანი თესლის და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოებისათვის 



სათანადო რეკომენდაციების მომზადებას და მიწოდებას დაინტერესებული უწყებისათვის და 
პირებისათვის; 

ფ) სახნავი მიწების, მრავალწლიანი ნარგავების, სათიბებისა და საძოვრებით დაკავებული 
ფართობების შესახებ ინფორმაციების მოპოვებას; 

ქ) გარემოს დაცვითი ღონიძიებების განხორციელებაზე წინადადებების შემუშავებას; 

ღ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 
სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 4. სამსახურის  მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის განყოფილების  
ფუნქციები 

სამსახურის მუნიციპალური ქონებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლის   განყოფილება 
დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აღრიცხვას და რეგისტრაციას; 

ბ) მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქციების, ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვას; 

გ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების კატეგორიების განსაზღვრასა და 
შეცვლასთან დაკავშირებით; 

დ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას სახელმწიფო საკუთრების ქონების მუნიციპალურ 
საკუთრებაში გადაცემასთან დაკავშირებით; 

ე) რეკომენდაციების  შემუშავებას  მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული 
საწარმოების მართვის საკითხებზე; 

ვ) წინადადებების და შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებას სამსახურის კომპეტენციას 
მიკუთვნებულ სფეროებში განხორციელებული საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით, კერძო 
სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფუძნების, 
რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე. მათი საქმიანობის კოორდინაციას და 
მონიტორინგს. 

ზ) რეკომენდაციების შემუშავებას მუნიციპალური ქონებით სარგებლობის წესებთან 
დაკავშირებით; 

თ) რეკომენდაციების და შესაბამისი დოკუმენტების შემუშავებას მუნიციპალური ქონების 
პრივატიზებასა და სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით; 

ი)   ადგილობრივი მოსაკრებლების გადამხდელთა ბაზის შექმნას და მათ მიერ შესასრულებელი 
ან/და შესრულებული ვალდებულებების პერიოდულ ანალიზს; 



კ)  ადგილობრივი მოსაკრებლების თაობაზე წინადადებებისა და გადაწყვეტილებების პროექტების 
მომზადებას; 

ლ) კანონით დადგენილი მოსაკრებლების დაგეგმვას და ამოღებას საკრებულოს მიერ დადგენილი 
წესის შესაბამისად; 

მ) გადამხდელებზე სათანადო ინფორმაციების მიწოდებას, გადასახადის ვადების, მოცულობის 
შესახებ; 

ნ) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ადგილობრივი 
თვითმმართველობისათვის განსაზღვრული ჯარიმების ამოღების ორგანიზებას; 

ო) შემოსული განცხადებების, მიმართვების (წერილების) მიღება-განხილვას; 

პ) თავის  კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის სრულყოფილი განხილვა-გადაწყვეტისათვის 
ურთიერთობის წარმოებას მერიის სხვა სამსახურებთან, ტერიტორიულ ორგანოებთან, 
ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, დაწესებულებებთან, ორგანიზაციებთან; 

ჟ) მოქმედი კანონმდებლობით და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 
სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

მუხლი 5. ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის და პროგრამების მართვის განყოფილება; 

ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის და პროგრამების მართვის  განყოფილება დადგენილი წესით 
უზრუნველყოფს: 

ა) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზებას, პროგრამის 
განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავებას; 

ბ) ეკონომიკური განვითარების დასაგეგმად საჭირო სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებასა და 
დამუშავებას; 

გ) ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო 
ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებასა და ანალიზს, სათანადო დასკვნებისა და 
რეკომენდაციების შემუშავებას; 

გ)  წინადადებების მომზადებას მუნიციპალური პროექტების განხორციელების მიზნით კერძო 
ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით; 

დ) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო 
პროექტების შესადგენად; 

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის წინადადებების 
მომზადებას; 

ვ) მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 
და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვას; 



ზ) მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების 
ზედამხედველობას; 

თ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული 
პირებისათვის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისა და მეცხოველეობის 
პროდუქტიული გაზრდის ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მომზადებას და მიწოდებას. 
ამ მიზნით კომპეტენტურ ინსტიტუტებთან და სპეციალისტებთან თანამშრომლობას; 

ი) საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილი სოფლის 
მეურნეობის განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას; 

კ) სასურსათო პროდუქტების გადამამუშავებელი, შესანახი ინფრასტრუქტურის, სასოფლო-
სამეურნეო მანქანა-დანადგარების, მომსახურების ცენტრების და სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწების შესახებ ინფორმაციის კონსოლიდაციას და დაინტერესებული 
უწყებებისთვის/პირებისთვის მიწოდებას; 

ლ) მუნიციპალიტეტში არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების რაციონალურად 
გამოყენების, ხარისხიანი თესლის და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოებისათვის 
სათანადო რეკომენდაციების მომზადებას და მიწოდებას დაინტერესებული უწყებისათვის და 
პირებისათვის; 

მ) სახნავი მიწების, მრავალწლიანი ნარგავების, სათიბებისა და საძოვრებით დაკავებული 
ფართობების შესახებ ინფორმაციების მოპოვებას; 

ნ) საქართველოს კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 
განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას ; 

 ო)  სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებას; 

 პ) გარემოს დაცვითი ღონიძიებების განხორციელებაზე წინადადებების შემუშავებას; 

 ჟ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული 
სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

 

მუხლი 6. დასკვნითი დებულებანი 

სამსახურის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, სამსახურის რეორგანიზაცია და 
ლიკვიდაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 


