ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №21
2016 წლის 29 ივლისი
ქალაქი ახალციხე
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ" ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი1.
შევიდეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების
შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №2
დადგენილებით დამტკიცებულ (ვებგვერდი, www.matsne.gov.ge 17/07/2014, სარეგისტრაციო
კოდი: 010250050.35.138.016129) დანართში:
1. მე-8 მუხლში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. გამგებლის მოადგილე (მოადგილეები)
1. გამგებლის მოადგილე (მოადგილეები) ფუნქციათა განაწილების

შესაბამისად

ხელმძღვანელობს გამგეობის უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ დარგს (დარგებს),
ორგანიზებას
უწევს
და
აკონტროლებს
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ
სამართლებრივი აქტებისა და გამგებლის დავალებების შესრულებას, გამგეობის დებულების
შესაბამისად, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტებს.
2. გამგებლის მოადგილე, გამგებლის და გამგებლის პირველი მოადგილის არყოფნის
შემთხვევაში, ასრულებს გამგებლის მოვალეობებს.
3. გამგებლის მოადგილე ანგარიშვალდებულია გამგებლის წინაშე.
4. გამგებლის მოადგილეს (მოადგილეებს) ამ დებულებით დადგენილი
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი.

წესით

2. მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტში შევიდეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. გამგებლის წარმომადგენელი:

ა) აკონტროლებს და გამგებელს წარუდგენს ინფორმაციას შესაბამის ადმინისტრაციული
ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებათა შესრულების მიმდინარეობის შესახებ;
ბ) გამგებელს წარუდგენს წინადადებებს შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების
და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ;
გ) გამგებლის დავალებით უზრუნველყოფს სტატისტიკურ და სხვა მონაცემთა შეგროვებას;
დ)

უზრუნველყოფს

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

სამართლებრივი

აქტების

მოსახლეობისათვის გაცნობას;
ე) დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე ადასტურებს:
ე.ა)

მის

სამოქმედო

ტერიტორიაზე

არსებული

საქონლისა

და

ხემცენარეების

ადგილწარმოშობას (გარდა ისეთი ხე-მცენარეებისა, რომლებიც შეტანილია წითელ წიგნსა და
წითელ ნუსხაში);
ე.ბ) პირის კონკრეტულ მისამართზე ცხოვრების ფაქტს;
ე.გ) ოჯახის ფაქტობრივ შემადგენლობას;
ვ)

ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტით

ადგენს

უფლების

დამადასტურებელი დოკუმენტით გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთის ან/და საჯარო
რეესტრში დაუზუსტებელი საკადასტრო მონაცემებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის და
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე ასახული მიწის ნაკვეთის
იდენტურობას.
ზ) იმ შემთხვევაში თუ გამგებლის წარმომადგენლის სამოქმედო ტერიტორიაზე ბავშვი
დაიბადება სამედიცინო დაწესებულების გარეთ დაბადების შესახებ სამედიცინო ცნობის
გაცემის უფლებამოსილების მქონე პირის დახმარების გარეშე, გამგებლის წარმომადგენელს
ეკისრება მიმართვის ვალდებულება დაბადების რეგისტრაციის თაობაზე სამოქალაქო აქტების
რეგისტრაციის ორგანოსთვის, აღნიშნულის შეტყობინებიდან 1 თვის ვადაში.
თ) გამგებლის წარმომადგენლის სამოქმედო ტერიტორიაზე

პირის გარდაცვალების

შემთხვევაში, შეტყობიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში წარმომადგენლს ეკისრება მიმართვის
ვალდებულება, პირის გარდაცვალების რეგისტრაციის თაობაზე სამოქალაქო აქტების
რეგისტრაციის ორგანოსთვის. რის თაობაზეც ადგენს ოქმს, რომლის შედგენისა და
სამოქალაქო აქტების რეგისტრაციის ორგანოსთვის წარდგენის წესი განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით.
ი)თუ გამგებლის წარმომადგენელს არ აქვს საკმარისი და უტყუარი ინფორმაცია პირის
გარდაცვალების ფაქტის შესახებ და შეუძლებელია საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანებით დამტკიცებული ფორმის ოქმის შედგენა, იგი ვალდებულია სამოქალაქო აქტების
რეგისტრაციის ორგანოს პირის გარდაცვალების ფაქტის თაობაზე ოქმის შედგენის გარეშე
შეატყობინოს.
კ) ახორციელებს გამგებლის დავალებით სხვა უფლებამოსილებებს.’’
მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ახალციხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე:

დავით ლომიძე

