ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება № 8
2018 წლის 12 იანვარი
ქალაქი ახალციხე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის 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 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის
საფუძველზე, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
დამტკიცდეს, ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის დებულება’’ დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2.
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:
1. ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 22 ივლისის №14 დადგენილება.
2. ,,ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 22 ივლისის №15 დადგენილება.
მუხლი 3.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

გელა ნოზაძე

დანართი
სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ
მუხლი 1. სამსახურის ცნება
1. ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის
(შემდგომში - სამსახური)
არის ახალციხის
მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი
აქტებით
და წინამდებარე დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა
განხორციელებას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში.
2. სამსახურის კომპეტენცია, სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება ამ
დებულებით, რომელსაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამტკიცებს ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
3. სამსახურის საქმიანობაზე, სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი.
4. სამსახურის ადგილსამყოფელია -ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
შენობა.
მუხლი 2. სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის სამართლებრივი
საფუძვლები
1. სამსახური თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით,
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“,
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონით, ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო
სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონით, „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის
შესახებ” საქართველოს კანონით, ,,მობილიზაციის შესახებ” საქართველოს კანონით,
მერიის დებულებით, ამ დებულებითა და სხვა სამართლებრივი აქტებით.
2. სამსახური ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის მერის წინაშე, რომელიც
ასრულებს კანონით გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობებს.
მუხლი 3. სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ძირითადი
ფუნქციები
1. სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ძირითადი
ფუნქციებია:
ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა;
ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა;
გ)მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა
შესრულება;
დ)სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის
ორგანიზება და გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წარდგენა;
ე)სასწავლო დაწესებულების და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო
ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონისა და

„მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ“ დებულების მოთხოვნათა დაცვის
კონტროლი;
ვ)ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული
პირების აღრიცხვა და მათთან მუშაობის ორგანიზება;
ზ)მოქალაქეთა საჩივრების და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი ზომების
მიღება, მასში დასმული საკითხების დროულად და კანონის ფარგლებში
გადაწყვეტა;
თ)სამართალდაცვის ორგანოებისათვის მასალების გადაცემა იმ მოქალაქეების
შესახებ, რომლებიც არღვევენ სამხედრო აღრიცხვიანობისა და სამხედრო
სამსახურში გაწვევის წესებს;
ი)კანონით გათვალისწინებული სხვა ფუნქცია-მოვალეობის შესრულება;
კ) რეზერვისტთა აღრიცხვაზე მოხსნა-დადგომა;
ლ)სამხედო ბილეთების და დროებითი მოწმობების გაცემა;
მ)რეზერვისტთა მოძრაობის ჟურნალის წარმოება;
ნ)წლიური ანგარიშების შედგენა;
ო)სამხედრო სამსახურში ხელშეკრულებით გაწვეულ რეზერვისტთა საქმის
აკინძვა;
პ)რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის დაჯავშნის ორგანიზება;
ჟ)სარეგისტრაციო სამსახურიდან გადმოცემული შეტყობინებების შედარება
კარტოთეკასთან;
რ)აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევა,
მოზიდვა და გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების დანაყოფებში გაგზავნა;
ს)რეზერვისტთა კარტოთეკის მოწესრიგება.
მუხლი 4. სამსახურის შემადგენლობა
1. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შემადგენლობაში შედის:
ა)პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი;
ბ)
პირველად სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების
მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი;
გ) სამსახურის მოხელეები
2. სამსახურის სტრუქტურის ქვედანაყოფია - პირველად სამხედრო აღრიცხვისა და
გაწვევის განყოფილება.
მუხლი 5. სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის პირველადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1. სამსახურს
ხელმძღვანელობს
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელი, რომელსაც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის,
საქართველოს
ორგანული
კანონის „ადგილობრივი
თვითმმართველობის
კოდექსის“ და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების შესაბამისად,
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი;
2. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით:
ა)ხელმძღვანელობს
და
წარმართავს
სამსახურის
საქმიანობას
და
პასუხისმგებელია
მერის
წინაშე დაკისრებული უფლება-მოვალეობების
შესრულებაზე;

ბ) იღებს გადაწყვეტილებებს სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;
გ) წარუდგენს მერს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან
დაკავშირებით,
მოხელეთა
წახალისებისა
და
მათთვის
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის დაკისრების, მოხელეთა სამსახურებრივი მივლინებების,
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების შესახებ;
დ) ანაწილებს ფუნქციებს სამსახურის მოხელეებს შორის, აძლევს მათ სათანადო
მითითებებსა და რეკომენდაციებს;
ე) ზედამხედველობას უწევს სამსახურის მოხელეების მიერ მათზე დაკისრებული
სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებას;
ვ) პერიოდულად წარუდგენს მერს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს,
წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;
ზ) ახორციელებს მერიაში მომზადებული სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზას
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მიზნით;
თ) მერის/მერის მოადგილის დავალების შემთხვევაში, ახორციელებს ოფიციალური
დოკუმენტების კანონმდებლობასთან შესაბამისობას;
ი)კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული
დადგენილების შემდეგ, მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს მოხსენებით ბარათს
ახალგაზრდობის სამხედრო სამსახურისათვის მომზადების, პირველადი სამხედრო
აღრიცხვის, სამხედრო სამსახურის, გაწვევისა და სხვა სამუშაოს შესრულების შესახებ
სათანადო გადაწყვეტილების გამოსატანად;
კ) ახორციელებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.
მუხლი 6. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
1. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს „საჯარო სამსახურის შესახებ“
კანონისა და ამ დებულების შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მერი.
2. მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ასრულებს სამსახურის
ხელმძღვანელის მოვალეობებს მისი არყოფნისას, მის მიერ უფლებამოსილების
განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან მისი
გადადგომისას და/ან გადაყენებისას.

მუხლი 7. პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება
1.პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების ძირითადი
ფუნქციებია:
ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა;
ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა;
გ)ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში დაწყებითი სამხედრო
დ) მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი;
ე) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ სამუშაოთა
შესრულება;
ვ)სასწავლო დაწესებულების და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ „სამხედრო
ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონისა და
„მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ“ დებულების მოთხოვნათა დაცვის
კონტროლი;
ზ) მოქალაქეთა საჩივრების და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი ზომების
მიღება, მასში დასმული საკითხების დროულად და კანონის ფარგლებში გადაწყვეტა;

თ) ჭაბუკთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა და საერთო სიის შედგენა,
ფორმა 2-ის შედგენა;
ი) ანბანური წიგნების წარმოება;
კ)სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობების გაცემა;
ლ)წვევამდელთა აღრიცხვიდან მოხსნა ანბანური წიგნიდან და რეზერვში ჩარიცხვის
ამონაწერების შევსება;
მ) წვევამდელთა მოძრაობის ჟურნალის წარმოება;
ნ) გაწვევის, მიწერისა და სხვა წლიური ანგარიშების შედგენა;
ო) პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანილ ჭაბუკთა პირადი ბარათის შევსება;
პ) წვევამდელთა პირადი საქმის აკინძვა;
ჟ) სარეგისტრაციო სამსახურიდან გადმოცემული შეტყობინებების შედარება ანბანურ
წიგნებთან;
რ) გასაწვევ წვევამდელთა პირადი საქმის მოწესრიგება;
ს) უწყებების დარიგება წვევამდელებში;
ტ) აღრიცხვაზე არმყოფ წვევამდელთა მოძიება.
მუხლი 8. სამსახურის მოხელეთა ძირითადი ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები
1. სამსახურში მომუშავე საჯარო მოხელეებს "საჯარო სამსახურის შესახებ"
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ დებულების შესაბამისად
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი;
2. სამსახურში მომუშავე საჯარო მოხელეები ასრულებენ ზემდგომი უფროსის
დავალებებს
და
ანგარიშვალდებულნი
არიან
მერისა
და
ზემდგომი
ხელმძღვანელის წინაშე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებაზე.
3. მოხელე უშუალო ხელმძღვანელს წარუდგენს წინადადებებს მისი საქმიანობის
სრულყოფის თაობაზე.
4. მოხელე დადგენილი წესით სარგებლობს ორგანიზაციული, გასამრავლებელი,
საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნიკით.
5. მოხელე სარგებლობს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული საჯარო მოხელის სხვა უფლებებითა და გარანტიებით.
6. მოხელე ვალდებულია:
ა) დაიცვას „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით და ამ დებულებით
განსაზღვრული მოვალეობანი;
ბ) დროულად და სრულყოფილად შეასრულოს უშუალო და ზემდგომი
ხელმძღვანელების დავალებები;
გ) შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას დაიცვას საიდუმლოების რეჟიმი;
დ) იმუშაოს თავისი პროფესიონალური მომზადების დონის ასამაღლებლად;
ე) შეასრულოს დადგენილი შრომის შინაგანაწესის მოთხოვნები;
ვ) გაუფრთხილდეს მის სარგებლობაში არსებულ საინფორმაციო-საკომუნიკაციო
ტექნიკას, ინვენტარსა და სხვა სახაზინო ქონებას.

მუხლი 9. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი
დებულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა ხორციელდება ახალციხის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
მიერ,
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

