
 

 

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №12 

2022 წლის 11 მაისი 

ქ. მარტვილი 

 

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის   მუნიციპალიტეტის   

საკრებულოს  2017   წლის  22  დეკემბრის   №59   დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის  

თაობაზე 

 
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1. 

„მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების  

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 22 დეკემბრის №59 დადგენილებაში www.matsne.gov.ge, 27/12/2017 წ, 

სარეგისტრაციო  კოდი: 010260020.35.109.016264) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

სამსახურის დებულება 

თავი I 

ზოგადი დებულებანი 

მუხლი 1. მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, 

ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური 

 1. მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების 

სამსახური (შემდგომში – „სამსახური“) წარმოადგენს მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის 

სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას, თვითმმართველი ერთეულის 

დაქვემდებარებაში არსებული ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების მართვას და დამტკიცებული პროგრამების განხორციელებას მოსახლეობის 

შრომითი მოწყობის, უმუშევართა, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

სოციალური დახმარების საკითხებში, ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 



სისტემის მართვას; მერიის შესაბამის სამსახურებთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრების მხარდაჭერას და მათი მონაწილეობით 

სოციალური ინკლუზიის პროგრამების შემუშავებას და მართვას, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე სოციალური მუშაობის კოორდინაციას და ადმინისტრირებას; გენდერული 

თანასწორობის უფლებების დაცვის მხარდაჭერას. 

2. სამსახურს გააჩნია ბეჭედი და საკუთარი ბლანკი. 

3. სამსახურის საქმიანობა და თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება ხორციელდება 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან. 

4. სამსახურის მისამართია ქ. მარტვილი, თავისუფლების ქ. №10. 

მუხლი 2. სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები 

სამსახურის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონი, 

„სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი, საქართველოს კანონი „ბავშვის უფლებათა 

კოდექსი“, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, მერიის დებულება და ეს 

დებულება, ასევე, მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტები. 

თავი II 

სამსახურის საქმიანობა 

მუხლი 3. სამსახურის ფუნქციები 

სამსახური დადგენილი წესით უზრუნველყოფს: 

ა) ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების 

შემუშავებას და განხორციელებას; 

ბ) ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპალური ობიექტების მართვას; 

გ) მონიტორინგს მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირებული საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის უფლებამოსილებათა განხორციელებაზე; 

დ) უმუშევართა რეგისტრაციას, მათი პროფესიული გადამზადებისა და სოციალური 

რეაბილიტაციის ხელშეწყობას; 

ე) წინადადებების შემუშავებას, სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში კერძო 

სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაფუძნების, 

რეორგანიზაციის და ლიკვიდაციის საკითხებზე; 

ვ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სფეროში (სფეროებში) განსახორციელებელი 

საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების 

საქმიანობის კოორდინაციას და მონიტორინგს, მათი სამუშაო გეგმების, პროგრამებისა და 

ბიუჯეტის პროექტების განხილვა-შეთანხმებას, ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის შეფასებას 

და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადებას; 



ზ) უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფისათვის სათანადო 

წინადადებების შემუშავებას; 

თ) წინადადებების და პროგრამების შემუშავებას უმწეო კატეგორიას მიკუთვნებულ 

მოქალაქეთათვის სოციალური პროგრამით გათვალისწინებული კვებით უზრუნველყოფისა 

და სხვა სახის სოციალური მომსახურების გაწევისთვის და კონტროლს მათ 

განხორციელებაზე; 

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებში 

დამტკიცებული წესების, სტანდარტების დანერგვას, დაცვას, დამტკიცებული სახელმწიფო და 

ადგილობრივი (მუნიციპალური) პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობას. დადგენილი 

ფორმით ინფორმაციის წერილობით ანალიზს და მის მიწოდებას ზემდგომი უწყებებისთვის; 

კ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური  დაცვის, ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობაში 

არსებული სისტემის, დაფინანსების საკითხებისა და სამართლებრივი ურთიერთობების 

საზოგადოებისთვის მიწოდებას; 

ლ) გენდერული თანასწორობის უფლებების დაცვის მხარდაჭერას;  

მ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურებას; 

ნ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით 

განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელებას. 

თავი III 

სამსახურის სტრუქტურა 

მუხლი 4. სამსახურის სტრუქტურა და შემადგენლობა 

1. სამსახური შედგება სტრუქტურული ქვედანაყოფებისაგან (შემდგომში - 

განყოფილებებისაგან). 

2. სამსახურის განყოფილებებია: 

ა) ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მომსახურებისა და გენდერული თანასწორობის 

განყოფილება; 

ბ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება; 

3. სამსახურის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზებას და კოორდინაციას უწევს 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (შემდგომში - სამსახურის უფროსი), 

რომელსაც ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი. სამსახურის უფროსის 

უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები განისაზღვრება მერიის დებულებით, ამ 

დებულებითა და მერის მიერ დამტკიცებული სამუშაო აღწერილობით. სამსახურის უფროსის 

არყოფნის შემთხვევაში, მერის ბრძანებით, სამსახურის უფროსის ფუნქციის შესრულება 

ეკისრება  სამსახურის ერთ-ერთ მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს 

(შემდგომში - განყოფილების უფროსს). 

4. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და განყოფილების 

მოხელ(ეებ)ისაგან. 



5. განყოფილების მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზებას და კოორდინაციას უწევს 

განყოფილების უფროსი, რომელსაც ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი. 

განყოფილების უფროსის უფლებამოსილებები და სამსახურებრივი ფუნქციები 

განისაზღვრება მერიის დებულებით, ამ დებულებითა და მერის მიერ დამტკიცებული 

სამუშაო აღწერილობით. 

6. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის ბრძანებით, განყოფილების 

უფროსის ფუნქციის შესრულება ეკისრება განყოფილების უფრო მაღალ იერარქიულ 

საფეხურზე მყოფ ერთ-ერთ მოხელეს. 

7. განყოფილების საჯარო მოხელეთა: 

ა) უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება მერიის დებულებით, ამ დებულებითა და მერის 

მიერ დამტკიცებული სამუშაოთა აღწერილობით; 

ბ) თანამდებობაზე დანიშვნა-გათავისუფლებისა და სამსახურებრივი კარიერული 

განვითარების წესი განისაზღვრება მერიის დებულებით,  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად.  

მუხლი 5. ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მომსახურებისა და გენდერული 

თანასწორობის განყოფილება 

1. ჯანმრთელობის დაცვის, სოციალური მომსახურებისა და გენდერული თანასწორობის 

განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ინფრასტრუქტურის 

ობიექტების რეაბილიტაციისა და მათი განვითარების პროგრამების შემუშავებას და მათი 

განხორციელების კოორდინაციას; 

ბ) მოსახლეობის ეპიდკეთილსაიმედო მდგომარეობის უზრუნველყოფის მიზნით, გარემოს 

ფაქტორთა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგის, ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობას; 

გ) დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გასატარებელ ღონისძიებათა 

შემუშავებას და მათი განხორციელების კოორდინაციას; 

დ) ჯანმრთელობის დაცვის, სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური მომსახურების, მუნიციპალურ 

პროგრამათა შემუშავებას და განხორციელების კოორდინაციას; 

ე) მოსახლეობის სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების, პირველადი სამედიცინო-სანიტარიული 

და სხვა სახის სამედიცინო-სოციალური დახმარებების ღონისძიებათა ორგანიზებას; 

ვ) სამედიცინო დაწესებულებათა მოვლა-პატრონობის, რემონტისა და რეკონსტრუქციის 

ორგანიზებას; 

ზ) ჯანმრთელობის დაცვის ადგილობრივი სისტემის ქსელის განვითარების 

უზრუნველყოფას; 

თ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის, მასზე სოციალური გავლენის პირობების 

შესწავლას და შესაბამის ღონისძიებათა დაგეგმვას; 

ი) მუნიციპალიტეტისათვის დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 

უფლებამოსილებათა განხორციელებაზე მონიტორინგს; 



კ) სოციალურად დაუცველი პირების აღრიცხვას, მათზე სოციალური დახმარებისა და სხვა 

სახის შეღავათების დაწესების შესახებ წინადადებების მომზადებას; 

ლ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების იდენტიფიცირებასა და მათი საჭიროებების 

შეფასებას; 

მ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე სოციალური დაცვისა და დემოგრაფიის 

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისთვის ხელშეწყობას; 

ნ) სამზრუნველო ქსელის განვითარებას, თავშესაფრის მოწყობის ორგანიზებას და 

მოსახლეობის  ადაპტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას; 

ო) იმ პირთა აღრიცხვის ორგანიზებას, რომელთა დახმარებაც ხდება ადგილობრივი 

ბიუჯეტიდან; 

პ) მოსახლეობის შრომითი მოწყობის და უმუშევართა დახმარების მუნიციპალურ პროგრამათა 

პროექტების მომზადებას და დამტკიცებულ პროგრამათა განხორციელებას; 

ჟ) ღონისძიებათა დაგეგმვას დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის შესახებ; 

რ) შრომის ბაზრის ანალიზს და შესაბამის წინადადებათა მომზადებას; 

ს) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის საფუძველზე 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური მუშაობის ჩატარებას, რაც 

გულისხმობს: 

ს.ა) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი 

საჭიროებების განსაზღვრასა და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი 

დარგობრივი დაწესებულებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას; 

ს.ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც 

აუცილებელია საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართვას და ამის შესახებ შესაბამისი 

ორგანოსთვის დაუყოვნებლივ შეტყობინებას; 

ს.გ) ოჯახში ძალადობის ფაქტის იდენტიფიცირებას და მასზე შესაბამის რეაგირებას; 

ს.დ) ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი 

მომსახურებების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას და მათში ჩართვის ხელშეწყობას; 

ს.ე) მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი ინფორმაციის 

მიწოდებას და კონსულტაციის გაწევას; 

ს.ვ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის 

ჩატარებას; 

ს.ზ) საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

დადგენილი დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში სოციალური მუშაობის 

ჩატარებას; 

ტ) თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული 

პირების ზუსტ აღრიცხვას; 



უ) მონიტორინგის ჩატარებას იძულებით გადაადგილებულ პირთა საყოფაცხოვრებო 

პირობების შესწავლის მიზნით; 

ფ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობების 

გაუმჯობესების მიზნით პროექტების შემუშავებას და მათ შესრულებაზე კონტროლის 

განხორციელებას; 

ქ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ლტოლვილი და დევნილი მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების უზრუნველსაყოფად საგანმანათლებლო და 

ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებებში სათანადო მონიტორინგის განხორციელებას; 

ღ) ვეტერანთა აღრიცხვის, მათი უფლებების დაცვის, კანონმდებლობით მინიჭებული 

შეღავათების განსახორციელებლად მონიტორინგის ჩატარებას და შედეგების გაანალიზებას; 

ყ)  იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერან მოქალაქეთა განცხადებებისა და 

საჩივრების აღრიცხვას და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას; 

შ) გენდერული თანასწორობის საკითხებზე წინადადებების შემუშავებას; გენდერული 

თანასწორობის მდგომარეობის შესწავლის და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 

მიზნით შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვას: 

შ.ა) მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების, ქალთა და მამაკაცთა 

უფლებების თანასწორი რეალიზაციისათვის და ადგილზე დისკრიმინაციის გამოვლენისა და 

აღმოფხვრის უზრუნველყოფისათვის საკითხების შესწავლას, საჭირო ღონისძიებების 

დაგეგმვას, შესაბამის წინადადებათა მომზადებას და განხორციელებას; შესაბამისი 

ღონისძიებების კოორდინირებას, ამავე საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების 

ხელშეწყობას; 

შ.ბ) მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თანამშრომლობით 

მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის 

მომზადებას, დოკუმენტების დახვეწის მიზნით პროცესების მართვას და შემდგომში 

დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაციას. შესრულებული 

საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას მერიისათვის და საკრებულოსათვის; 

შ.გ) მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებისათვის თანამონაწილეობითი პროცესების ინიციირებას. სამოქალაქო სექტორისა 

და მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობას; 

შ.დ) მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომებისა და საბჭოს 

სხდომაზე განსახილველი საკითხების წინასწარი მომზადებას. გენდერული თანასწორობის 

საბჭოს სხდომაზე განხილული წინადადებებისა და რეკომენდაციების მიწოდებას 

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი პირებისათვის; 

შ.ე) მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეებისთვის და მოქალაქეებისათვის 

კონსულტაციების გაწევას გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით; 

შ.ვ) მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული იმ პოლიტიკის დოკუმენტების, სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების, მუნიციპალური პროგრამების და გეგმების 

სამართლებრივი აქტებისა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანალიზს, რათა გამოირიცხოს 

ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაცია; 

შ.ზ) დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 

მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და ასევე ამავე 

მუნიციპალიტეტში სხვა ორგანიზაციების აღნიშნულ საკითხებზე განხორციელებული 

ღონისძიებების შესახებ საერთო ანგარიშის მომზადებას, სადაც იდენტიფიცირებული იქნება 

ღონისძიებები და შემსრულებელი პირების; 

შ.თ) მერიის შესაბამის სამსახურთან ერთად მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე გენდერული სტატისტიკის წარმოებას; 



შ.ი) საკონკურსო კომისიის საქმიანობაში ჩართულობას, მუნიციპალიტეტის ორგანოებში 

საჯარო სამსახურში მიღების და დაწინაურების პროცესში გენდერული ნიშნით 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის ხელშეწყობას, ქალთა და მამაკაცთა არსებითი თანასწორობის 

მიღწევის მიზნით, სამსახურებრივი დაწინაურების პროცესში ქალთა ხელშეწყობას; 

შ.კ) თანამშრომლობას პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და გენდერული 

თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე 

უწყებათაშორის საბჭოსთან, სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის 

დეპარტამენტთან, სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, 

მათთვის შესაბამისი ინფორმაციების და ანგარიშების მიწოდებას. 

ჩ) საქართველოს კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრულ 

სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

მუხლი 6. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება 

1.       ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება უზრუნველყოფს: 

ა) საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული  ბავშვის 

უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელებას საკუთარი უფლებამოსილების 

ფარგლებში; 

ბ) საქართველოს კანონით „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული ბავშვის 

მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელებას, განხორციელების პროცესის 

მონიტორინგს და შეფასებას დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში; 

გ) ბავშვის მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამების მომზადებას, მათ განხორციელებას, 

განხორციელების პროცესის მონიტორინგს და შეფასებას; 

დ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის სოციალური მუშაკის 

ქსელის შექმნას და სამოქმედო უბნების განსაზღვრას; 

ე) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური და სახელმწიფო პროგრამების 

განხორციელების მიზნით კოორდინირებულ მუშაობას შესაბამის სახელმწიფო 

დაწესებულებებთან, კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, არასამთავრობო და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 

ვ) არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განსახორციელებელი ბავშვის 

უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების კოორდინაციას; 

ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენას, 

შესაბამისი ოქმების შედგენას, სახდელის შეფარდებას ან ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაგზავნას; 

თ) ბავშვის უფლებების დაცვის  პროგრამების განხორციელების მიზნით შესაბამისი კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის, მათი რეგისტრაციის და სახელშეკრულებო 

პირობების განსაზღვრის პროცესის უზრუნველყოფას; 

ი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის დამტკიცებული პროგრამების შესაბამისად 

სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოებას; ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მონაცემთა 

ერთიანი ბაზის შექმნას და წარმოებას; 



კ) საქართველოს კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრულ 

სხვა უფლებამოსილებათა განხორციელებას. 

2.   განყოფილება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს: 

ა) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური სერვისების 

ხელმისაწვდომობას; 

ბ) საკუთარი საქმიანობის გამჭვირვალობას; 

გ) მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით სამსახურის ფუნქციების, ამოცანებისა და 

საქმიანობის მნიშვნელობის განმარტებას; საინფორმაციო ბიულეტენების, საინფორმაციო 

ფურცლების, პრესრელიზებისა და სხვა ინფორმაციული მასალების მომზადებას და 

გავრცელებას; 

დ) მერიის ვებგვერდზე ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას. 

3.   განყოფილების საქმიანობისა და ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის 

პროგრამების შემუშავების, მართვისა და განხორციელების წესები და პროცედურები 

განისაზღვრება მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. 

თავი IV 

დასკვნითი დებულებანი 

მუხლი 7. სამსახურის დებულების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა 

1. სამსახურის დებულებას მერის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. 

2. სამსახურის დებულებაში ცვლილება შეიძლება შეტანილ იქნეს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

3. სამსახურის რეორგანიზაცია ხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობითა 

და მერიის დებულებით დადგენილი წესით.“. 

 

მუხლი 2. 

დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 15 ივნისიდან. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                       ლევან სურმავა 

 

 

 


