


                                                    დანართი 1                                    ი 1                                              

სამუშაოს აღწერილობა 

დაწესებულების დასახელება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 

დაწესებულების მისამართი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12. 

საფოსტო ინდექსი 4400 

სტრუქტურული ერთეული 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური  

ქვესტრუქტურა  

თანამდებობა 

თანამდებობის დასახელება 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი - I რანგი 

(მაღალი მართველობითი დონე) პირველადი სტრუქტურული 

ერთეულის  ხელმძღვანელი   

კატეგორია რანგი   ზღვრული სპეციალური წოდება 

- (I რანგი) - 

უშუალო დაქვემდებარებაშია  

(თანამდებობის დასახელება) 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი  

უშუალოდ დაქვემდებარებულ 

სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა 

- 

უშუალოდ დაქვემდებარებულ  

თანამშრომელთა რაოდენობა 

თანამდებობათა აღნიშვნით 

4  (ოთხი) საჯარო მოხელე 

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის 

მოვალეობას ასრულებს 

სამსახურის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში, მერის ბრძანებით, 

სამსახურის უფროსის ფუნქციის შესრულება ეკისრება –

განყოფილების უფროსს, ხოლო განყოფილების უფროსის 

არყოფნის შემთხვევაში – სამსახურის ერთ-ერთ მოხელეს. 

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, 

დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური 

პირობები      

სამუშაოს დაწყება და დამთავრება: 09.00 სთ-დან 18.00 სთ-მდე, 

შესვენება 13.00 სთ-დან 14.00 სთ-მდე. 

თანამდებობრივი სარგო 2000  ლარი. 

 

 

თანამდებობის მიზანი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადაწყვეტა. 

 



ფუნქციები (მოვალეობები)    პრიორიტეტულობა 

ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა; 

ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

გ) ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში დაწყებითი 

სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი; 

დ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ 

სამუშაოთა შესრულება; 

ე) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის 

ორგანიზება და გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში 

წარდგენა; 

ვ) სასწავლო დაწესებულების და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა მიერ 

„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, 

საქართველოს კანონისა და მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 2 ივნისის №247 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 

მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი; 

ზ) ხალხისა და სატრანსპორტო რესურსის მობილიზაცია; 

სამობილიზაციო მოთხოვნათა დაკმაყოფილება ადგილობრივი 

რესურსის ხარჯზე, საჯარისო-სამობილიზაციო გაშლისათვის 

შესაბამისი ბაზის მომზადება; 

თ) თეორიული მეცადინეობის მოწყობა გაძლიერების აპარატთან და 

თანამშრომლებთან, რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედრო 

განყოფილებაზე მობილიზაციის დროს; 

ი) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან 

გათანაბრებული პირების აღრიცხვა და მათთან მუშაობის ორგანიზება; 

კ) მოქალაქეთა საჩივრების და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი 

ზომების მიღება, მასში დასმული საკითხების დროულად და კანონის 

ფარგლებში გადაწყვეტა; 

ლ) სამართალდამცავი ორგანოებისათვის მასალების გადაცემა იმ 

მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც არღვევენ სამხედრო 

აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესებს. 

მოვალეობები: 

ა) წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურისთვის 

დაკისრებული ამოცანების და ფუნქციების შესრულებისთვის; 

ბ) განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის 

წესებს, ფორმებსა და მეთოდებს, სამსახურის მოხელეთა 

თანამდებობრივ მოვალეობებს; 

გ) ანაწილებს დავალებებს სამსახურის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა 

და მოხელეებს შორის, უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმებითა და მერის 

დავალებებით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას; 

დ) იბარებს და აფასებს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ან/და 

მოხელეების ანგარიშებს გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ე) უზრუნველყოფს მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი 

მოვალეობების შესასრულებლად აუცილებელი პირობების შექმნას; 

 

მაღალი 



ვ) უზრუნველყოფს სამსახურის მოსამსახურეთა მიერ მერიის 

შინაგანაწესისა და შრომის დისციპლინის დაცვას; 

ზ) მერს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან 

დაკავშირებით, სამსახურის სტრუქტურის, საშტატო რიცხოვნების, 

მუშაობის ორგანიზაციის, მოსამსახურეთა წახალისების ან მათთვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების, 

შვებულების, სამსახურებრივი მივლინების, მოხელეთა პროფესიული 

განვითარების შესახებ, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით 

დადგენილი წესით; 

თ) მერს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, 

წინადადებებს, დასკვნებს და რეკომენდაციებს; 

ი) ამოწმებს სამსახურში დაცული დოკუმენტების ასლებს და გასცემს 

ცნობებს მათ საფუძველზე, შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში; 

კ) ინახავს და არსებული წესების შესაბამისად იყენებს სამსახურის 

ბეჭედს და შტამპებს; 

ლ) მერს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ 

გაწეული მუშაობის შესახებ; 

მ) სამსახურის საქმიანობის ორგანიზების მიზნით, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში და 

მერიის დებულების საფუძველზე მერის მხრიდან ცალკეული 

უფლებამოსილებების დელეგირების შემთხვევაში გამოსცემს 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ- სამართლებრივ აქტს - ბრძანებას; 

სამსახურის უფროსის ბრძანება ასევე გამოიცემა ისეთ საკითხებზე, 

რაც 

მერიის დებულებით და ამ დებულებით განსაზღვრული წესით 

სამსახურის უფროსისგან დამტკიცებას საჭიროებს; სამსახურის 

უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

მომზადების, გამოცემის, გაფორმებისა და აღრიცხვის წესი 

განისაზღვრება მერიის დებულებით; 

ნ) ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობით, მერიის დებულებით და 

ამ დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 
 

  

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე) 

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებთან და საჯარო მოსამსახურეებთან 

 

ანგარიშგება  

ანგარიშვალდებულია  ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის და საკრებულოს წინაშე. 

 

                                                 



                                             საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

განათლება 

აუცილებელი:  სასურველი:  

პროფესიული განათლების დონე :  პროფესიული განათლების დონე :  

უმაღლესი განათლება.  

განათლების სფერო:  განათლების სფერო:  

 - 

დამატებითი ლიცენზიები, სერტიფიკატები: დამატებითი ლიცენზიები, სერტიფიკატები: 

- - 

 

ცოდნა 

 

აუცილებელი:  

 

სასურველი:  

სამართლებრივი აქტები სამართლებრივი აქტები 

 საქართველოს კონსტიტუცია; 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“; 

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი; 

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „სამხედრო ვალდებულებისა 

და სამხედრო სამსახურის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „თავდაცვის ძალების 

რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის 

შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“; 

 „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 

მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №247 

 



დადგენილება; 

„სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 

მარტის №238 დადგენილება; 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 21 

დეკემბრის №6/46  დადგენილება.  

პროფესიული ცოდნა პროფესიული ცოდნა 

- - 

კომპიუტერული პროგრამები / ცოდნის დონე კომპიუტერული პროგრამები / ცოდნის დონე 

ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამის (MS 

office Word) და Microsoft Office Excel  -კარგად 

ცოდნა. 

 

უცხო ენები  / ცოდნის დონე  უცხო ენები  / ცოდნის დონე 

- - 

სხვა სხვა 

გამოცდილება 

 

აუცილებელი:  სასურველი:  

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, თავდაცვის,  

ეკონომის, საფინანსო  ან იურიდიულ სფეროში 

მუშაობის – 5 წლიანი გამოცდილება მათ შორის 

ხელმძღვანელობის – 2 წელი.  

სამუშაო გამოცდილება: 

 

 - 

გამოცდილების სფერო: გამოცდილების სფერო 

- 
- 

  

 - 



კომპეტენციები და უნარები 

1. ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების წარმართვის უნარი;  

2. საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლობის უნარი;  

3. სტრატეგიული და კომპლექსური აზროვნების უნარი;  

4. სტრუქტურული ერთეულისა და ინდივიდუალური ამოცანების დასახვის უნარი;  

5. ცვლილებების/ სიახლეების ინიციირებისა და მართვის უნარი;  

6. პროექტების მართვის უნარი;  

7. თათბირებისა და შეხვედრების წარმართვის უნარი;  

8. მოხელის პროფესიული განვითარების, შეფასებისა და მოტივირების უნარი;  

9. გუნდის განვითარების უნარი;  

10. პრობლემების გადაჭრისა და კონფლიქტების მართვის უნარი. 

 
 



                                          დანართი 2                                              1                                              

სამუშაოს აღწერილობა 

დაწესებულების დასახელება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 

დაწესებულების მისამართი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12. 

საფოსტო ინდექსი 4400 

სტრუქტურული ერთეული 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

ქვესტრუქტურა  

თანამდებობა 

თანამდებობის დასახელება 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის  I კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტი- რანგი III (უფროსი სპეციალისტის დონე).   

კატეგორია რანგი   ზღვრული სპეციალური წოდება 

პირველი (III რანგი) - 

უშუალო დაქვემდებარებაშია  

(თანამდებობის დასახელება) 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი  

უშუალოდ დაქვემდებარებულ 

სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა 

- 

უშუალოდ დაქვემდებარებულ  

თანამშრომელთა რაოდენობა 

თანამდებობათა აღნიშვნით 

 - 

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის 

მოვალეობას ასრულებს 

- 

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, 

დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური 

პირობები      

სამუშაოს დაწყება და დამთავრება: 09.00 სთ-დან 18.00 სთ-მდე, 

შესვენება 13.00 სთ-დან 14.00 სთ-მდე. 

თანამდებობრივი სარგო 1300 ლარი. 

 

 

თანამდებობის მიზანი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაში მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადაწყვეტა. 
 

ფუნქციები (მოვალეობები)    პრიორიტეტულობა 



ფუნქციები: 

ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა; 

ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

გ) ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში 

დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი; 

დ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ 

სამუშაოთა შესრულება; 

ე) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის 

მუშაობის ორგანიზება და გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ 

პუნქტში წარდგენა; 

ვ) სასწავლო დაწესებულების და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა 

მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, 

საქართველოს კანონისა და მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის 

შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 2 ივნისის №247 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 

მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი; 

ზ) ხალხისა და სატრანსპორტო რესურსის მობილიზაცია; 

სამობილიზაციო მოთხოვნათა დაკმაყოფილება ადგილობრივი 

რესურსის ხარჯზე, საჯარისო-სამობილიზაციო გაშლისათვის 

შესაბამისი ბაზის მომზადება; 

თ) თეორიული მეცადინეობის მოწყობა გაძლიერების აპარატთან და 

თანამშრომლებთან, რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედრო 

განყოფილებაზე მობილიზაციის დროს; 

ი) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან 

გათანაბრებული პირების აღრიცხვა და მათთან მუშაობის 

ორგანიზება; 

კ) მოქალაქეთა საჩივრების და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი 

ზომების მიღება, მასში დასმული საკითხების დროულად და კანონის 

ფარგლებში გადაწყვეტა; 

ლ) სამართალდამცავი ორგანოებისათვის მასალების გადაცემა იმ 

მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც არღვევენ სამხედრო 

აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესებს. 

მოვალეობები: 

წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი 

 

მაღალი 



საქმიანობის თაობაზე;  

მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, 

საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 

დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა 

ფუნქციონალური მოვალეობის შესრულებისთვის საჭირო პირობებით 

უზრუნველყოფის შესახებ; 

ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებით და გარანტიებით. 

 

  

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე) 

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებთან და საჯარო მოსამსახურეებთან 

2. მოსახლეობასთან. 

ანგარიშგება  

3. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია  ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერის, სამსახურის უფროსის და განყოფილების უფროსის წინაშე.  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

განათლება 

 

აუცილებელი:  სასურველი:  

პროფესიული განათლების დონე :  პროფესიული განათლების დონე :  

  

უმაღლესი განათლება.  

განათლების სფერო:  განათლების სფერო:  

 - 

დამატებითი ლიცენზიები, სერტიფიკატები: დამატებითი ლიცენზიები, სერტიფიკატები: 

- - 

 

ცოდნა 

 

აუცილებელი:  

 

სასურველი:  

სამართლებრივი აქტები სამართლებრივი აქტები 



საქართველოს კონსტიტუცია; 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“; 

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

საქართველოს კანონი „სამხედრო ვალდებულებისა და 

სამხედრო სამსახურის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „თავდაცვის ძალების რეზერვისა 

და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“; 

 „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 2 ივნისის №247 დადგენილება; 

„სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის 

№238 დადგენილება; 

„ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/46  

დადგენილება.  

 

პროფესიული ცოდნა პროფესიული ცოდნა 

 - 

კომპიუტერული პროგრამები / ცოდნის დონე კომპიუტერული პროგრამები / ცოდნის დონე 

ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამის (MS 

office Word) და Microsoft Office Excel  - კარგათ ცოდნა. 

 

უცხო ენები  / ცოდნის დონე  უცხო ენები  / ცოდნის დონე 

- - 

სხვა სხვა 



გამოცდილება 

 

აუცილებელი:  სასურველი:  

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, თავდაცვის,  

ეკონომის, საფინანსო  ან იურიდიულ სფეროში 2  წლიანი 

სამუშაო გამოცდილება  

სამუშაო გამოცდილება: 

 

 - 

გამოცდილების სფერო: გამოცდილების სფერო 

- 
- 

  

 - 

კომპეტენციები და უნარები 

1. ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 

2. ცვლილებებისა და სიახლეების ინიციირების უნარი; 

3. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;  

4. გუნდური მუშაობის უნარი;  

5. კომპლექსური აზროვნება; 

6. დროის ეფექტიანი მართვა;  

7. საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; 

8.ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი; 

 

 



                                                    დანართი 3                                    1                                              

სამუშაოს აღწერილობა 

დაწესებულების დასახელება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 

დაწესებულების მისამართი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა N12. 

საფოსტო ინდექსი 4400 

სტრუქტურული ერთეული 
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 

ქვესტრუქტურა  

თანამდებობა 

თანამდებობის დასახელება 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის,  II კატეგორიის 

უფროსი სპეციალისტი- რანგი III (უფროსი სპეციალისტის დონე).   

კატეგორია რანგი   ზღვრული სპეციალური წოდება 

მეორე (III რანგი) - 

უშუალო დაქვემდებარებაშია  

(თანამდებობის დასახელება) 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერი  

უშუალოდ დაქვემდებარებულ 

სტრუქტურულ ერთეულთა რაოდენობა 

- 

უშუალოდ დაქვემდებარებულ  

თანამშრომელთა რაოდენობა 

თანამდებობათა აღნიშვნით 

 - 

თანამშრომლის არყოფნის პერიოდში მის 

მოვალეობას ასრულებს 

- 

სამუშაო გრაფიკი (განაკვეთი, დაწყება, 

დამთავრება, შესვენება) და სპეციფიკური 

პირობები      

სამუშაოს დაწყება და დამთავრება: 09.00 სთ-დან 18.00 სთ-მდე, 

შესვენება 13.00 სთ-დან 14.00 სთ-მდე. 

თანამდებობრივი სარგო 1200 ლარი. 

 

 

თანამდებობის მიზანი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ფარგლებში მის კომპეტენციას მიკუთვნებული 

საკითხების გადაწყვეტა. 
 

ფუნქციები (მოვალეობები)    პრიორიტეტულობა 

ფუნქციები:  



ა) ჭაბუკებისა და წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა ზუსტი აღრიცხვა; 

ბ) 17 წლის ასაკის ჭაბუკთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვა; 

გ) ზოგად საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებებში 

დაწყებითი სამხედრო მომზადების მიმდინარეობის კონტროლი; 

დ) მოქალაქეთა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად მოსამზადებელ 

სამუშაოთა შესრულება; 

ე) სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის 

მუშაობის ორგანიზება და გაწვეულთა შემკრებ-გამანაწილებელ 

პუნქტში წარდგენა; 

ვ) სასწავლო დაწესებულების და ორგანიზაციის ხელმძღვანელთა 

მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“, 

საქართველოს კანონისა და მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის 

შესახებ 

დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 2 ივნისის №247 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების 

მოთხოვნათა დაცვის კონტროლი; 

ზ) ხალხისა და სატრანსპორტო რესურსის მობილიზაცია; 

სამობილიზაციო მოთხოვნათა დაკმაყოფილება ადგილობრივი 

რესურსის ხარჯზე, საჯარისო-სამობილიზაციო გაშლისათვის 

შესაბამისი ბაზის მომზადება; 

თ) თეორიული მეცადინეობის მოწყობა გაძლიერების აპარატთან და 

თანამშრომლებთან, რომლებიც მიმაგრებული არიან სამხედრო 

განყოფილებაზე მობილიზაციის დროს; 

ი) ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებისა და მათთან 

გათანაბრებული პირების აღრიცხვა და მათთან მუშაობის 

ორგანიზება; 

კ) მოქალაქეთა საჩივრების და განცხადებების განხილვა, შესაბამისი 

ზომების მიღება, მასში დასმული საკითხების დროულად და კანონის 

ფარგლებში გადაწყვეტა; 

ლ) სამართალდამცავი ორგანოებისათვის მასალების გადაცემა იმ 

მოქალაქეების შესახებ, რომლებიც არღვევენ სამხედრო 

აღრიცხვიანობისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის წესებს. 

მოვალეობები: 

წარუდგინონ უშუალო ხელმძღვანელს წინადადებები მათი 

საქმიანობის თაობაზე;  

მაღალი 



მიიღონ მათი მუშაობისათვის აუცილებელი კონსულტაციები; 

ისარგებლონ მათი მუშაობისათვის საჭირო სამართლებრივი აქტებით, 

საინფორმაციო და სხვა მასალებით; 

დააყენონ უშუალო ხელმძღვანელის წინაშე საკითხი მოსამსახურეთა 

ფუნქციონალური მოვალეობის შესრულებისთვის საჭირო პირობებით 

უზრუნველყოფის შესახებ; 

ისარგებლონ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

საჯარო მოსამსახურის სხვა უფლებით და გარანტიებით. 

 

  

დაკისრებული მოვალეობების შესრულებისას ურთიერთობა აქვს (შიდა და გარე) 

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებთან და საჯარო მოსამსახურეებთან 

2. მოსახლეობასთან. 

ანგარიშგება  

3. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ანგარიშვალდებულია  ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის მერის, სამსახურის უფროსის და განყოფილების უფროსის წინაშე.  

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები  

განათლება 

 

აუცილებელი:  სასურველი:  

პროფესიული განათლების დონე :  პროფესიული განათლების დონე :  

  

უმაღლესი განათლება.  

განათლების სფერო:  განათლების სფერო:  

 - 

დამატებითი ლიცენზიები, სერტიფიკატები: დამატებითი ლიცენზიები, სერტიფიკატები: 

- - 

 

ცოდნა 

 

აუცილებელი:  

 

სასურველი:  

სამართლებრივი აქტები სამართლებრივი აქტები 



საქართველოს კონსტიტუცია; 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“; 

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

საქართველოს კანონი „სამხედრო ვალდებულებისა და 

სამხედრო სამსახურის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „თავდაცვის ძალების რეზერვისა 

და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“; 

საქართველოს კანონი „სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ“; 

 „მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვის შესახებ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 

წლის 2 ივნისის №247 დადგენილება; 

„სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის 

№238 დადგენილება; 

 „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ” ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 21 დეკემბრის №6/46  

დადგენილება.  

 

პროფესიული ცოდნა პროფესიული ცოდნა 

 - 

კომპიუტერული პროგრამები / ცოდნის დონე კომპიუტერული პროგრამები / ცოდნის დონე 

ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამის (MS 

office Word) და Microsoft Office Excel  - კარგათ ცოდნა. 

 

უცხო ენები  / ცოდნის დონე  უცხო ენები  / ცოდნის დონე 

- - 

სხვა სხვა 



გამოცდილება 

 

აუცილებელი:  სასურველი:  

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, თავდაცვის, 

საფინანსო, ეკონომოკურ ან იურიდიულ სფეროში 1  

წლიანი სამუშაო გამოცდილება  

სამუშაო გამოცდილება: 

 

 - 

გამოცდილების სფერო: გამოცდილების სფერო 

- 
- 

  

 - 

კომპეტენციები და უნარები 

1. ეფექტური კომუნიკაციის უნარი; 

2. ცვლილებებისა და სიახლეების ინიციირების უნარი; 

3. დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;  

4. გუნდური მუშაობის უნარი;  

5. კომპლექსური აზროვნება; 

6. დროის ეფექტიანი მართვა;  

7. საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; 

8.ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი; 

 

 


