ცნობა
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული)
მიმდინარეობს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული
ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.
საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია (თავმჯდომარე - ოთარ ხარაძე) (მის: დაბა ქედა
მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე
სართული;).
დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების
წარდგენა შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის
გამოქვეყნებიდან 2021 წლის 28 ივლისს დღის 18:00 საათამდე სოციალურ საკითხთა
კომისიაში.
განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2021 წლის 29
ივლისს დღის 17:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი
თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).
„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის
(დადგენილება) გამოცემის თარიღად განსაზღვრულია 2021 წლის 30 ივლისი.

პროექტი

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №
2021 წლის -- ივლისი
დაბა ქედა
„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29
დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1.
„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში (გამოქვეყნების წყარო: სსმ, ვებგვერდი
www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.134.016238. 09/01/2018) შეტანილი
იქნას შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, მეორადი სტრუქტურული
ქვედანაყოფების - განყოფილებისაგან (ტექსტში შემდგომ - განყოფილება) და
სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელეებისაგან, რომლებსაც „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მერი.

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:
ა) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება;
3. სამსახურის შემადგენლობაში შედის ასევე:
ა) მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯამრთელობის დაცვის
საკითხებში;
ბ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში;
გ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტიქიის საკითხებში;
4. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის
უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ დებულებით და სამსახურის უფროსის
სამუშაო აღწერილობით. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის
გადაწყვეტილებით (ბრძანება) სამსახურის უფროსის უფლება მოვალეობებს

ახორციელებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ან/და სამსახურის ერთერთი პროფესიული საჯარო მოხელე.

5. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და
განყოფილების მოხელეებისაგან.
6. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის
უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ დებულებით და შესაბამისი სამუშაო
აღწერილობით. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის
გადაწყვეტილებით (ბრძანება) განყოფილების უფროსის მოვალეობებს ახორციელებს
განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე.
7. პროფესიული საჯარო მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება
ამ დებულებით.
8. პროფესიული საჯარო მოხელეების ფუნქციები და კომპეტენციები
განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაო აღწერილობებით.“
2. დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის „მე-3“
პუნქტი
ამოღებული იქნას.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დებულებას დაემატოს მე-31 მუხლი შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 31. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების
ფუნქციები
1. განყოფოლების ფუნქციებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
მომსახურების სფეროში წარმოადგენს:
ა) საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული
ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება, საკუთარი უფლებამოსილების
ფარგლებში;
ბ) საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული
ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, განხორციელების
პროცესის მონიტორინგი და შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში;
გ) ბავშვის მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამების მომზადება, მათი
განხორციელება, განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;
დ) ,,სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის სოციალური მუშაკის
ქსელის შექმნა და სამოქმედო უბნების განსაზღვრა;
ე) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური და სახელმწიფო პროგრამების
განხორციელების
მიზნით
კოორდინირებული
მუშაობა
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
კოორდინაცია;
ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მინიჭებული
უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა,
შესაბამისი
ოქმების
შედგენა,
სახდელის
შეფარდება
ან
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაგზავნა.
თ) ბავშვის უფლებების დაცვის პროგრამების განხორციელების მიზნით შესაბამისი
კერძო სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის, მათი რეგისტრაციის და
სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრის პროცესის უზრუნველყოფა;

ი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის დამტკიცებული პროგრამების
შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება; ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის
მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა და წარმოება;
კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებები.
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 პროაქტიულად გამოქვეყნებას;
ე) მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა
სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.“
4. მე-31 მუხლის ნუმერაცია შეიცვალოს მე-32 მუხლით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 32. საქმის წარმოების ერთიანი სისტემა
1. სამსახური უზრუნველყოფს ღონისძიებების კოორდინირებულ განხორციელებას.
ბენეფიციართა დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების კოორდინირებული პროცესის
უზრუნველსაყოფად, იქმნება ბენეფიციარის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
ღონისძიებებში
ჩართულ სუბიექტებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ერთიანი
ელექტრონული საინფორმაციო ქსელი. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია გამოიყენოს
უკვე მოქმედი ელექტრონული ქსელი, თუკი შესაძლებელია ამ მუხლით განსაზღვრული
მოთხოვნების შესრულება.
2. ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელის შექმნის
მიზანია ბენეფიციართა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ერთიანი სისტემის
ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
3. ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელში თავს იყრის
ინფორმაცია ბენეფიციარის საჭიროებებზე, მის მიმართ განხორციელებულ დაცვისა და
მხარდაჭერის ღონისძიებებზე, მიღწეულ შედეგებზე და შედეგების პერიოდულ
მონიტორინგზე.
4. უფლებამოსილი პირების მიერ ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონული
საინფორმაციო ქსელით სარგებლობა ხდება ბენეფიციარის პერონალური მონაცემების
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამიოსად. ბენეფიციარის ვინაობის, მისი
ჯანმრთელობისა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ მიღებული ინფორმაცია
კონფიდენციალურია და ის შესაძლებელია ხელმისაწვდომი გახდეს მხოლოდ ბენეფიციარის
დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელებაში ჩართული სუბიექტების მიერ
სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულების მიზნით. ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია
ბენეფიციარის
უფლებამოსილი
წარმომადგენლებისთვის,
ასევე
ბენეფიციარის
მეურვისთვის/მზრუნველისთვის.
5. ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელით
სარგებლობის უფლების ფარგლები განისაზღვრება მასში ჩართულ სუბიექტებს შორის
დადებული მემორანდუმის საფუძველზე.“
5. მე-32 მუხლის ნუმერაცია შეიცვალოს მე-33 მუხლით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 33. სამსახურის საქმიანობის ორგანიზება და მართვა

1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი (შემდგომში – სამსახურის
უფროსი), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი.
2. სამსახურის უფროსი:
ა) ახორციელებს სამსახურის საქმიანობის მართვას, კოორდინაციასა და
ზედამხედველობას;
ბ) ადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
ოქმს საქართველოს
1
2
5
6
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 43 , 43 , 46 , 46 , 1728 და 1729 მუხლებით
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე;
გ) შემოსული განცხადების/ონფორმაციის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისა და ბენეფიციარის მდგომარეობის შესწავლისა და
სიტუაციური ანალიზის დოკუმენტის შემუშავების ვალდებულების განსაზღვრის შესახებ;
დ) უზრუნველყოფს საქმის წარმოებაში დაინტერესებული პირების, საჭიროების
შემთხვევაში კი სპეციალური კომპეტენციის მქონე სპეციალისტების ჩართვას;
ე) იღებს გადაწყვეტილებას ჩაღმავებული (მეორადი) შეფასების განხორციელების
თაობაზე და უზრუნველყოფს მასში შესაბამისი მოწვეული სპეციალისტის/ექსპერტის
მონაწილეობას;
ვ) ამტკიცებს სამოქმედო გეგმას და უზრუნველყოფს მის შესრულებას
მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან ან/და
კერძო პროვაიდერებთან თანამშრომლობით;
ზ) იღებს გადაწყვეტილებებს ინსპექტორის მიერ გეგმიური კონტროლის
ორგანიზების, მომზადებისა და ჩატარების შესახებ;
თ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული პროგრამების განხორციელების
მიზნით ახდენს შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის,
ხელშეკრულებების დადების და შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციის პროცესის
მხარდაჭერას;
ი) შეიმუშავებს წინადადებებს სამსახურის თანამშრომელთა შორის ფუნქციათა
განაწილების შესახებ;
კ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის
თანამშრომელთა წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
შესახებ;
ლ) წარუდგენს მერს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს,
დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;
მ) მერს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ
სამუშაოთა შესახებ;
ნ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მერის, მერის პირველი
მოადგილისა და მოადგილეების ცალკეულ დავალებებს;
ო)
თავისი
კომპეტენციის
ფარგლებში
გამოსცემს
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს.“
მუხლი 2.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

შუქრი თურმანიძე

განმარტებითი ბარათი
ინფორმაცია სამართლებრივი აქტის პროექტის შესახებ
„ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29
დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ნორმატიული აქტის (დადგენილება) პროექტზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:
ა.ა) ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზი:
ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზია საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა
კოდექსი“ განსაზღვრული რეგულაციების შესრულება, რათა ქედის მუნიციპალიტეტშ
მოწესრიგდეს საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული
ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, განხორციელების
პროცესის მონიტორინგი და შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია „ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის №30 დადგენილებაში
სათანადო ცვლილების განხორციელება რათა სამართლებრივად უკეთ დეიხვეწოს და
მოწესრიგდეს საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული
ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
ადგილობრივითვი თმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის
დებულებაში შეიტანოს სათანადო ცვლილებები ქედის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი
ორგანოს ინიციატივისა და მოთხოვნის საფუძველზე. აქედან გამომდინარე სწორედ
წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად ხდება შესაბამისი
ცვლილებების შეტანა, რომელიც განსაზღვრულია შემდეგნაირად:
1. დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 2. სამსახურის სტრუქტურა
1. სამსახური შედგება სამსახურის უფროსის, მეორადი სტრუქტურული
ქვედანაყოფების - განყოფილებისაგან (ტექსტში შემდგომ - განყოფილება) და
სამსახურის პროფესიული საჯარო მოხელეებისაგან, რომლებსაც „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მერი.

2. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:
ა) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება;
3. სამსახურის შემადგენლობაში შედის ასევე:
ა) მეორე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯამრთელობის დაცვის
საკითხებში;
ბ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში;
გ) მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტიქიის საკითხებში;
4. სამსახურის საქმიანობას წარმართავს სამსახურის უფროსი, რომლის
უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ დებულებით და სამსახურის უფროსის

სამუშაო აღწერილობით. სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის
გადაწყვეტილებით (ბრძანება) სამსახურის უფროსის უფლება მოვალეობებს
ახორციელებს სამსახურის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი ან/და სამსახურის ერთერთი პროფესიული საჯარო მოხელე.

5. სამსახურის განყოფილება შედგება განყოფილების უფროსისა და
განყოფილების მოხელეებისაგან.
6. განყოფილების საქმიანობას წარმართავს განყოფილების უფროსი, რომლის
უფლებამოსილებები განისაზღვრება ამ დებულებით და შესაბამისი სამუშაო
აღწერილობით. განყოფილების უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის
გადაწყვეტილებით (ბრძანება) განყოფილების უფროსის მოვალეობებს ახორციელებს
განყოფილების ერთ-ერთი მოხელე.
7. პროფესიული საჯარო მოხელეების უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება
ამ დებულებით.
8. პროფესიული საჯარო მოხელეების ფუნქციები და კომპეტენციები
განისაზღვრება შესაბამისი სამუშაო აღწერილობებით.“
2. დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის „მე-3“
პუნქტი
ამოღებული იქნას.
3. დადგენილებით დამტკიცებული დებულებას დაემატოს მე-31 მუხლი შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 31. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების
ფუნქციები
1. განყოფოლების ფუნქციებს ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
მომსახურების სფეროში წარმოადგენს:
ა) საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული
ბავშვის უფლებების დაცვის ღონისძიებების განხორციელება, საკუთარი უფლებამოსილების
ფარგლებში;
ბ) საქართველოს კანონით ,,ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ გათვალისწინებული
ბავშვის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, განხორციელების
პროცესის მონიტორინგი და შეფასება დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში;
გ) ბავშვის მხარდაჭერის მუნიციპალური პროგრამების მომზადება, მათი
განხორციელება, განხორციელების პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;
დ) ,,სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბავშვთა დაცვის და მხარდაჭერის სოციალური მუშაკის
ქსელის შექმნა და სამოქმედო უბნების განსაზღვრა;
ე) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მუნიციპალური და სახელმწიფო პროგრამების
განხორციელების
მიზნით
კოორდინირებული
მუშაობა
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
კოორდინაცია;
ზ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მინიჭებული
უფლებამოსილების ფარგლებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამოვლენა,
შესაბამისი
ოქმების
შედგენა,
სახდელის
შეფარდება
ან
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილი ორგანოსათვის გადაგზავნა.

თ) ბავშვის უფლებების დაცვის პროგრამების განხორციელების მიზნით შესაბამისი
კერძო სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის, მათი რეგისტრაციის და
სახელშეკრულებო პირობების განსაზღვრის პროცესის უზრუნველყოფა;
ი) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის დამტკიცებული პროგრამების
შესაბამისად სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოება; ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის
მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა და წარმოება;
კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებები.
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 პროაქტიულად გამოქვეყნებას;
ე) მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და მუნიციპალიტეტის სხვა
სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელებას.“
4. მე-31 მუხლის ნუმერაცია შეიცვალოს მე-32 მუხლით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 32. საქმის წარმოების ერთიანი სისტემა
1. სამსახური უზრუნველყოფს ღონისძიებების კოორდინირებულ განხორციელებას.
ბენეფიციართა დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების კოორდინირებული პროცესის
უზრუნველსაყოფად, იქმნება ბენეფიციარის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის
ღონისძიებებში
ჩართულ სუბიექტებს შორის ინფორმაციის გაცვლის ერთიანი
ელექტრონული საინფორმაციო ქსელი. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია გამოიყენოს
უკვე მოქმედი ელექტრონული ქსელი, თუკი შესაძლებელია ამ მუხლით განსაზღვრული
მოთხოვნების შესრულება.
2. ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელის შექმნის
მიზანია ბენეფიციართა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის ერთიანი სისტემის
ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.
3. ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელში თავს იყრის
ინფორმაცია ბენეფიციარის საჭიროებებზე, მის მიმართ განხორციელებულ დაცვისა და
მხარდაჭერის ღონისძიებებზე, მიღწეულ შედეგებზე და შედეგების პერიოდულ
მონიტორინგზე.
4. უფლებამოსილი პირების მიერ ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონული
საინფორმაციო ქსელით სარგებლობა ხდება ბენეფიციარის პერონალური მონაცემების
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამიოსად. ბენეფიციარის ვინაობის, მისი
ჯანმრთელობისა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შესახებ მიღებული ინფორმაცია
კონფიდენციალურია და ის შესაძლებელია ხელმისაწვდომი გახდეს მხოლოდ ბენეფიციარის
დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელებაში ჩართული სუბიექტების მიერ
სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულების მიზნით. ინფორმაცია ასევე ხელმისაწვდომია
ბენეფიციარის
უფლებამოსილი
წარმომადგენლებისთვის,
ასევე
ბენეფიციარის
მეურვისთვის/მზრუნველისთვის.
5. ინფორმაციის გაცვლის ერთიან ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელით
სარგებლობის უფლების ფარგლები განისაზღვრება მასში ჩართულ სუბიექტებს შორის
დადებული მემორანდუმის საფუძველზე.“

5. მე-32 მუხლის ნუმერაცია შეიცვალოს მე-33 მუხლით და ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 33. სამსახურის საქმიანობის ორგანიზება და მართვა
1. სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის უფროსი (შემდგომში – სამსახურის
უფროსი), რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი.
2. სამსახურის უფროსი:
ა) ახორციელებს სამსახურის საქმიანობის მართვას, კოორდინაციასა და
ზედამხედველობას;
ბ) ადგენს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
ოქმს საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 431, 432, 465, 466, 1728 და 1729 მუხლებით
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე;
გ) შემოსული განცხადების/ონფორმაციის საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისა და ბენეფიციარის მდგომარეობის შესწავლისა და
სიტუაციური ანალიზის დოკუმენტის შემუშავების ვალდებულების განსაზღვრის შესახებ;
დ) უზრუნველყოფს საქმის წარმოებაში დაინტერესებული პირების, საჭიროების
შემთხვევაში კი სპეციალური კომპეტენციის მქონე სპეციალისტების ჩართვას;
ე) იღებს გადაწყვეტილებას ჩაღმავებული (მეორადი) შეფასების განხორციელების
თაობაზე და უზრუნველყოფს მასში შესაბამისი მოწვეული სპეციალისტის/ექსპერტის
მონაწილეობას;
ვ) ამტკიცებს სამოქმედო გეგმას და უზრუნველყოფს მის შესრულებას
მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სამსახურებთან, სახელმწიფო ორგანოებთან ან/და
კერძო პროვაიდერებთან თანამშრომლობით;
ზ) იღებს გადაწყვეტილებებს ინსპექტორის მიერ გეგმიური კონტროლის
ორგანიზების, მომზადებისა და ჩატარების შესახებ;
თ) სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული პროგრამების განხორციელების
მიზნით ახდენს შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირების შერჩევის,
ხელშეკრულებების დადების და შესაბამის რეესტრში რეგისტრაციის პროცესის
მხარდაჭერას;
ი) შეიმუშავებს წინადადებებს სამსახურის თანამშრომელთა შორის ფუნქციათა
განაწილების შესახებ;
კ) ქედის მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის
თანამშრომელთა წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
შესახებ;
ლ) წარუდგენს მერს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს,
დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;
მ) მერს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ
სამუშაოთა შესახებ;
ნ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს მერის, მერის პირველი
მოადგილისა და მოადგილეების ცალკეულ დავალებებს;
ო)
თავისი
კომპეტენციის
ფარგლებში
გამოსცემს
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს.“
ხოლო ამავე დადგენილების პროექტის მე-2 მუხლით განსაზღვრულია, რომ
აღნიშნული დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
აღნიშნულთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ ამ ფუნქციის ასახვა სამსახურის
დებულებაში აუცილებელია ვინაიდან სამსახურმა შეძლოს შეასრულოს ზემოთ აღნიშნული
კანონით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების განხორციელება.
ა.დ) ნორმატიული აქტის მოკლე ვადებშ იმიღების (გამოცემის) დასაბუთება:
ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:

ბ.ა) ნორმატიული აქტის
მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების
დაფინანსების წყარო:
ნორმატიული აქტის მიღება გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას. ერთი საშტატო ერთეულის ანაზღაურების
კუთხით, რომელიც განსაზღვრულია წარმოდგენილ მერიის საშტატო ნუსხისა და
თანამდებობრივ სარგოების დამტკიცების შესახებ ცვლილებების დადგენილების პროექტში
ბ.ბ) ნორმატიული აქტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ადგილობრივ ბიუჯეტის
შემოსავლის ნაწილზე.
ბ.გ) ნორმატიული აქტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
ნორმატიული აქტის მიღება წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.
გ) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან
გ.ა) ნორმატიული აქტის
მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და
კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებთან:
ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და
კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
დ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო
ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში:
ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ
მიუღიათ.
დ.ბ) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების)
ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.
ე) ნორმატიული აქტის ავტორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული და
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება.
ვ) ნორმატიული აქტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამსახურის უფროსი დ. თედორაძე.
ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის მერი.

