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საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის დამთავრების შესახებ

   „საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაციის შესახებ“ საჩხერის 
მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 16 თებერვლის #53 602 ბრძანებით საჩხერის 
მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადებული რეორგანიზაციის ჩატარების ვადად 
განისაზღვრა ამ ბრძანების გამოცემიდან 2018 წლის 1 მაისამდე პერიოდი და დამტკიცდა 
მერიის რეორგანიზაციის გეგმა.

   მერიის რეორგანიზაციის გეგმის შესაბამისად დადგენილ ვადებში განხორციელდა 
შემდეგი ღონისძიებები:

   1. მომზადდა რეორგანიზაციისათვის აუცილებელი სამართლებრივი აქტების 
ცვლილებებისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის პროექტები, რომლებიც წარედგინა 
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, ხოლო საკრებულოს სხდომებზე განხილვის 
შედეგად მიღებული იქნა და 2018 წლის 1 მაისიდან ამოქმედდა საჩხერის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემდეგი დადგენილებები:

   ა) 2018 წლის 28 თებერვლის #78 დადგენილება „საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“;

   ბ) 2018 წლის 28 თებერვლის #80 დადგენილება „საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“;

   გ) 2018 წლის 28 თებერვლის #79 დადგენილება „საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“;

   დ) 2018 წლის 28 მარტის #85 დადგენილება „საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის 
თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი 
სარგოების დამტკიცების შესახებ“.

   2. განხორციელდა მერიის თანამშრომლების გაფრთხილება, როგორც რეორგანიზაციის 
ჩატარების, ისე შტატების მოსალოდნელი შემცირების შესახებ. ამასთან, რეორგანიზაციის 
გამოცხადების თაობაზე ინფორმაცია მიეწოდა საჯარო სამსახურის ბიუროს.

   3. მოხდა მერიის მოსამსახურეთა გაფრთხილება რეორგანიზაციის შედეგად შტატების 
შემცირებებთან დაკავშირებით სამსახურიდან მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ.



   4. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის #199 დადგენილებით 
დამტკიცებული „პროფესიული საჯარო მოხელის მობილობის წესი“-ს საფუძველზე 
გამოიცა საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებები, რითაც განხორციელდა 
სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის 
თანამშრომლების მობილობის წესით გადაყვანა მერიის ზედამხედველობის სამსახურში 
და სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურში, ხოლო სივრცითი 
მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა და ზედამხედველობის სამსახურის 
ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი თ. ნადირაძე, ზედამხედველობის 
განყოფილების უფროსის შტატის შემცირებასთან დაკავშირებით, დაკავებულ 
თანამდებობასთან შედარებით უფრო დაბალ თანამდებობაზე მობილობის წესით 
გადაყვანაზე უარის თქმის გამო, გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან და 
ჩაირიცხა საჯარო მოხელეთა რეზერვში. ამასთან, თ. ნადირაძეზე გაიცემა კომპენსაცია 
ერთი თვის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით. ზემოაღნიშნული ბრძანებები 
ამოქმედდა 2018 წლის 1 მაისიდან.

   5. მომზადდა და გამოიცა მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებები მერიის სამსახურების 
პროფესიულ საჯარო მოხელეთა სამუშაოს აღწერილობების დამტკიცების თაობაზე.

   6. მზადდება მერიის თანამდებობათა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და 
საჯარო სამსახურის ბიუროსთან შეთანხმების შემდეგ დამტკიცდება მუნიციპალიტეტის 
მერის ბრძანებით.

   ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ვბრძანებ:

   1. საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერიის რეორგანიზაცია ჩაითვალოს დამთავრებულად.

   2. მერიის სამსახურების უფროსებმა თავიანთი მუშაობა წარმართონ მუნიციპალიტეტის 
მერიისა და შესაბამისი სამსახურების დებულებების მოთხოვნათა შესაბამისად.

   3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში, კანონით დადგენილი წესით, 
საჩხერის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. საჩხერე, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #3).
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