
2/15/2014 

redaqtirebulia  

03.01.2013 w. mdgomareobiT 

 

   

s a q a r T v e l o 

aWaris avtonomiuri respublikis mTavroba  

 
   d a d g e n i l e b a #44  

          
   2007 wlis 1 maisi  q. baTumi 

 
aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis  

saministros debulebis damtkicebis Sesaxeb 

 

,,aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobis struqturis, 

uflebamosilebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb’’ aWaris avtonomiuri 

respublikis kanonis me-8 muxlis ,,b” qvepunqtis Sesabamisad aWaris 

avtonomiuri respublikis mTavroba      
 

a d g e n s : 

 

1. damtkicdes aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis 

saministros debuleba. 

„2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 

საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობა განისაზღვროს არაუმეტეს 100 (ასი) საშტატო 

ერთეულით.“.(22.01.2014, N2) 

3. Zaladakargulad CaiTvalos ,,aWaris avtonomiuri respublikis 

finansTa da ekonomikis saministros debulebis damtkicebis Sesaxeb’’ aWaris 

avtonomiuri respublikis mTavrobis 2004 wlis 17 agvistos #11 dadgenileba. 

4. dadgenileba, garda me-6 muxlis ,,e” qvepunqtisa da me-9 muxlis me-6 

punqtisa, amoqmeddes gamoqveynebisTanave. dadgenilebis me-6 muxlis ,,e” 

qvepunqti da me-9 muxlis me-6 punqti amoqmeddes 2007 wlis 5 ivnisidan.  

  
 

mTavrobis Tavmjdomare     levan varSalomiZe 
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                                               d a m t k i c e b u l i a 
                                           aWaris avtonomiuri respublikis 
                                             mTavrobis 2007 wlis 1 maisis  
                                                    #44 dadgenilebiT  

aWaris avtonomiuri respublikis  

finansTa da ekonomikis saministros 

d e b u l e b a 

muxli 1. zogadi debulebani 

1. aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministro 
(SemdgomSi saministro) aris ,,aWaris avtonomiuri respublikis statusis Sesaxeb’’ 
saqarTvelos konstituciuri kanonisa da ,,aWaris avtonomiuri respublikis 
mTavrobis struqturis, uflebamosilebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb’’ aWaris 
avtonomiuri respublikis kanonis Sesabamisad Seqmnili samTavrobo dawesebuleba. 

2. saministro asrulebs moqmedebebs sakuTari kompetenciis farglebSi, 
saqarTvelosa da aWaris avtonomiuri respublikis konstituciebis, saqarTvelos 
saerTaSoriso xelSekrulebebis, saqarTvelos kanonebis, saqarTvelos prezidentis 
brZanebulebebisa da gankargulebebis, saqarTvelosa da aWaris avtonomiuri 
respublikis mTavrobis aqtebis, am debulebis safuZvelze da maT Sesasruleblad. 

3. saministro angariSvaldebulia aWaris avtonomiuri respublikis 
mTavrobisa da saqarTvelos Sesabamisi samTavrobo dawesebulebebis winaSe.  

4. saministros aqvs dasrulebuli balansi, angariSi aWaris avtonomiuri 
respublikis xazinaSi, xarjTaRricxva, beWedi mcire saxelmwifo gerbisa aWaris 
avtonomiuri respublikis gerbis gamosaxulebiT da Tavisi saxelwodebis aRniSvniT 
(17.09.2008, #37). 

5. saministro finansdeba aWaris avtonomiuri respublikis respublikuri 
biujetidan. igi saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT 
angariSvaldebulia sabiujeto saxsrebis miznobrivi gamoyenebisaTvis.  

6. saministros iuridiuli misamarTia q. baTumi, akademikos mamia komaxiZis q. 
#119 (27.10.2009, #34). 

„მუხლი 2. სამინისტროს მმართველობის სფერო და ამოცანები (22.01.2014, N2) 

სამინისტროს ძირითად ამოცანებს და ფუნქციებს წარმოადგენს: 

ა) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე საფინანსო სისტემის მართვა და საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის 

რეგულირება; 

ბ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ 

კანონის პროექტის, საჭიროების შემთხვევაში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ კანონში ცვლილების თაობაზე კანონის პროექტის 

მომზადება და განსახილველად წარდგენა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

მთავრობისათვის კანონმდებლიობით დადგენილ ვადებში; 

გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პრიორიტეტების დოკუმენტის შედგენის 

კოორდინაცია; 
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დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

შემოსულობების ოპერატიული გეგმის შედგენა; 

ე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული გადასახდელების დაფინანსების უზრუნველყოფა; 

ვ) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის 

შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად, როგორც აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკისაგან უფლებამოსილი ხელისუფლების ორგანოს მიერ, 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

სახელით ფლობის, მართვისა და განკარგვის უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ქონებასთან 

დაკავშირებით დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება, ასევე, კომპეტენციის ფარგლებში ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის/გადაცემის (კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი 

მიყიდვის/გადაცემის) საკითხებთან დაკავშირებული ფუნქციების განხორციელება; 

ზ) რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი, ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის მომზადება-განახლების პროცესის 

კოორდინაცია, ეკონომიკური განვითარების, ასევე, რეგიონში ინვესტიციების, 

გრანტების მოზიდვის და საერთაშორისო დახმარებების მიღების მხარდამჭერი 

მექანიზმების შემუშავება და განხორციელება, რეგიონის სტრატეგიული და სივრცით-

ურბანული განვითარების ტენდენციების გათვალისწინებით, საინვესტიციო გარემოს 

გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება;  

თ) ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამშენებლო საქმიანობის პოლიტიკის 

განხორციელება; სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების 

პროცესის წარმართვა; სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების გამოცემა; ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

არსებული თვითმმართველი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტების შესაბამისი 

უფლებამოსილი ადგილობრივი ორგანოების მეთოდური ხელმძღვანელობა; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე იმ განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ობიექტების (V კლასი), რომლებზეც მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა 

დაწყებულია „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ 

ამოქმედებამდე, აგრეთვე იმ ობიექტების, რომელთა მიმართაც „მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 

წლის 24 მარტის  N57 დადგენილების ძალაში შესვლამდე დაწყებულია მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის პროცედურა ან გაცემულია მშენებლობის ნებართვა, მაგრამ შენობა-

ნაგებობა არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული, ასევე, „თავისუფალი ტურისტული 

ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

ასაშენებელი სასტუმროების მშენებლობის ნებართვის გაცემა; სამრეწველო 

დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გაცემა, სამინისტროს 

მიერ მშენებლობის ნებართვაგაცემულ ობიექტების მშენებლობაზე კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება, გარდა იმ 

ობიექტებისა, რომელთა მიმართაც „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და 

სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის  N57 

დადგენილების ძალაში შესვლამდე დაწყებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

პროცედურა ან გაცემულია მშენებლობის ნებართვა. ასევე, მომეტებული ტექნიკური 

საფრთხის შემცველი ობიექტების ექსპლუატაციისა და კონტროლის სფეროში სხვა 

უფლებამოსილებების განხორციელება; კანონმდებლობის შესაბამისად IV კლასს 

დაქვემდებარებულ შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს სახით მონაწილეობა, 
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სამინისტროებისა და მათი მმართველობის სფეროში შემავალი საქვეუწყებო 

დაწესებულებების მიერ ობიექტების მშენებლობის შეთანხმების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება, ადგილობრივი მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების 

საბჭოს საქმიანობაში მონაწილეობა, აგრეთვე, საბჭოს ფუნქციონირების 

ორგანიზაციული, სამართლებრივი და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;  

ი) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პრეფერენციული 

წარმოშობის სერტიფიკატი ფორმა EUR-1-ის, პრეფერენციული წარმოშობის 

სერტიფიკატი ფორმა-A-ს, პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატი ფორმა CT-1-ისა 

და არაპრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემა;  სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიების გაცემასთან დაკავშირებით აუქციონის ჩატარების ორგანიზება. 

ასევე, აუქციონის გამოცხადების, ლიცენზიის გაცემის, კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

შემთხვევაში მასში ცვლილებების შეტანის, გაუქმებისა და მოქმედების ვადის 

გაგრძელებისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება; 

კ) საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით 

დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.“. 
 

muxli 3. saministros kompetencia 
 

dakisrebul amocanaTa Sesasruleblad saministro Tavisi kompetenciis 
farglebSi uflebamosilia: 

a) saqarTvelosa da  aWaris avtonomiuri respublikis moqmedi 
kanonmdeblobis safuZvelze SeimuSaos da gamosces normatiuli da individualuri 
xasiaTis samarTlebrivi aqtebi;  

b) moamzados daskvnebi da SeniSvnebi aWaris avtonomiuri respublikis 
kanonproeqtebze, mTavrobis dadgenilebebsa da sxva dokumentebze;  

g) SeimuSaos da mTavrobas sxdomaze gansaxilvelad waradginos sakiTxebi 
safinanso-sabiujeto, ekonomikis, kurortebis, mSeneblobisa da mis kompetencias 
mikuTvnebul sxva sferoSi arsebuli viTarebisa da misi gaumjobesebis 
RonisZiebaTa Sesaxeb;   

d) Seqmnas saministroTa, saxelmwifo dawesebulebaTa da sazogadoebriv 
organizaciaTa warmomadgenlebis monawileobiT sxvadasxva komisiebi calkeul 
sakiTxTa ganxilvisa da gadawyvetis mizniT; 

e) koordinacia da kontroli gauwios saministros sistemaSi Semavali 
dawesebulebebis saqmianobas, moamzados winadadebebi maTi Seqmnis, reorganizaciisa 
da likvidaciis Sesaxeb, ganaxorcielos saWiro RonisZiebani saministros 
sistemaSi Semavali organizaciebis materialur-teqnikuri uzrunvelyofis mizniT;
     

v) awarmoos molaparakebebi da dados xelSekrulebebi saqarTvelosa da 
ucxoeTis fizikur da iuridiul pirebTan;      

z) warmarTos sakadro politika, Seqmnas kadrebis momzadebis, gadamzadebisa 
da kvalifikaciis amaRlebis sistema; 

T) kanoniT gaTvaliswinebul farglebSi moiTxovos saWiro dokumentebi da 
informacia saxelmwifo dawesebulebebidan da organizaciebidan;  

i) ganixilos moqalaqeTa gancxadebebi, saCivrebi, winadadebebi da droulad 
miiRos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli RonisZiebebi;   

k) gamarTos TaTbirebi, seminarebi da konferenciebi Tavis kompetencias 
mikuTvnebul sakiTxebze; 

l) gamovides mosarCeled an mopasuxed sasamarTloSi;    
m) periodulad moaxsenos aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobis 

Tavmjdomares Tavisi saqmianobis mimdinareobis Sesaxeb; 
n) ganaxorcielos saqarTvelosa da aWaris avtonomiuri respublikis 

kanonmdeblobiT miniWebuli sxva uflebamosilebani.   
  

muxli 4. saministros xelmZRvaneloba 
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 ,,1. სამინისტროს ხელმძღვანელობს მინისტრი, რომელსაც  საქართველოს შესაბამისი 

სამთავრობო დაწესებულების ხელმძღვანელთან შეთანხმებით, თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 

თავმჯდომარე.“ (22.01.2014, N2) 

 2. ministri:            
a) erTmmarTvelobis principiT warmarTavs saministros saqmianobas, iRebs 

gadawyvetilebebs saministros gamgeblobis sferosaTvis mikuTvnebul sakiTxebze;
  

b) pasuxismgebelia saqarTvelosa da aWaris avtonomiuri respublikis 
kanonmdeblobiT masze dakisrebuli movaleobebis Sesrulebaze;   

g) axorcielebs samsaxurebriv zedamxedvelobas saministros struqturuli 
qvedanayofebisa da mmarTvelobis sferoSi arsebuli dawesebulebebis 
gadawyvetilebebsa da saqmianobaze;  

d) Tavisi kompetenciis farglebSi Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan 
aTavisuflebs saministros struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebsa da 
saministros saStato nusxiT gaTvaliswinebul sxva mosamsaxureebs, xolo aWaris 
avtonomiuri respublikis mTavrobis Tavmjdomares dasaniSnad warudgens 
saministros saqveuwyebo dawesebulebebis xelmZRvanelTa kandidaturebs;   

e) amtkicebs saministrosa da saqveuwyebo dawesebulebebis saStato nusxas;  
v) amtkicebs saministros struqturuli qvedanayofebis debulebasa da 

struqturas, xolo saministros saqveuwyebo dawesebulebebis debulebasa da 
struqturas dasamtkiceblad warudgens aWaris avtonomiuri respublikis 
mTavrobas;  

z) Seaqvs winadadeba aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobaSi 
saministros wliuri biujetis Semosavlisa da gasavlis sakiTxebze;  

T) dadgenil vadebSi angariSs abarebs aWaris avtonomiuri respublikis 
mTavrobas saministros saqmianobis Sesaxeb;   

i) uflebamosilebis farglebSi gamoscems samarTlebriv aqts _ brZanebas; 
brZaneba SeiZleba iyos rogorc normatiuli, ise individualur- samarTlebrivi 
aqti;     

k) warmoadgens saministros sxva organoebTan da organizaciebTan 
urTierTobaSi;   

l) anawilebs funqciebs moadgileebsa da sxva Tanamdebobis pirebs Soris; 
  

m) Seaqvs winadadebebi aWaris avtonomiuri respublikis mTavrobaSi im 
sakiTxebze, romlebic saministros mmarTvelobis sferos ganekuTvneba;  

n) asrulebs saqarTvelosa da aWaris avtonomiuri respublikis 
kanonmdeblobiT miniWebul sxva uflebamosilebebs. 

„3. მინისტრს ჰყავს 3 მოადგილე, მათ შორის ერთი პირველი მოადგილე, რომლებსაც 

მინისტრის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე.“. (მიღების თარიღი 23/09/2013; ვებგვერდი, 

26/09/2013) 

4. ministris moadgile koordinacias uwevs saministros calkeuli 
struqturuli erTeulis (erTeulebis) saqmianobas, asrulebs ministris calkeul 
miTiTebebsa da davalebebs. 

 5. ministris aryofnisas, uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobisas 
an ministris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi ministris 
movaleobas asrulebs misi pirveli moadgile, xolo ministris pirveli moadgilis 
aryofnisas, uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobisas an ministris 
pirveli moadgilis uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi ministris 
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movaleobas drobiT asrulebs ministris mier winaswari gansazRvruli misi erT-
erTi moadgile. (#14, 20.04.10.)  

„მუხლი 5. სამინისტროს სისტემა 

სამინისტროს სისტემას შეადგენენ სამინისტროს აპარატი, სამინისტროს საქვეუწყებო 

დაწესებულებები, სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები.“. 

(13.09.2011, N38). 
 

muxli 6. saministros aparatis struqturuli qvedanayofebi 
 

 saministros aparatis struqturuli qvedanayofebia: 
a) administraciuli departamenti; 
b) sabiujeto departamenti; 

„გ) ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი;“ (22.01.2014, N2) 
d) qonebis marTvisa da privatizebis departamenti; 
e) qalaqmSeneblobis departamenti; 

v) ამოღებულია (22.01.2014, N2) 
z) buRaltruli aRricxvisa da angariSgebis departamenti; 
T) iuridiuli departamenti; 
i) sawarmoTa marTvisa da saxelSekrulebo monitoringis departamenti 
(06.03.2008, #13);   
k) serTificirebis da licenzirebis departamenti (10.06.2008, #23). (14.04.2009, 
#17); 

l) ამოღებულია (22.01.2014, N2); 
m) Sida auditis departamenti (01.07.10. #35); 

n) ამოღებულია (22.01.2014, N2) 
o) teqnikuri zedamxedvelobis samsaxuri. (07.12.10. #48)  
 
  

muxli 7. saministros saqveuwyebo dawesebulebebi (ამოღებულია 13.09.2011, N38) 
 
 

muxli 8. saministros saxelmwifo kontrols daqvemdebarebuli sajaro 

                   samarTlis iuridiuli pirebi (ამოღებულია 13.09.2011, N38) 
 
   

muxli 8 1. (ამოღებულია 13.09.2011, N38) 
 

„მუხლი 9. სტრუქტურული ქვედანაყოფის ძირითადი ამოცანები (22.01.2014, N2) 

1. სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ამოცანები, ხელმძღვანელობა, 

მის შემადგენლობაში არსებული შიდა სტრუქტურული ერთეულები, მათი ძირითადი 

ფუნქციები, თანამდებობათა ნუსხა და ქვემდებარეობა განისაზღვრება ამ დებულებით, 

სამინისტროს საშტატო ნუსხით, აგრეთვე სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს მინისტრი.  
2. ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულებისა და ქვედანაყოფების 

კოორდინირებული საქმიანობის ხელშეწყობა;  

ბ) მინისტრის ბრძანებებისა და რეზოლუციების ანალიზი და შესრულებაზე 

ზედამხედველობა;  

გ) სამინისტროში შემოსული კორესპონდენციის აღრიცხვა, ელექტრონული 

(პროგრამული) დამუშავება და მოძრაობის უზრუნველყოფა;  
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დ) სამინისტროს ურთიერთობების კოორდინაცია საქართველოს (აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის) ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან 

(დაწესებულებებთან); საქმისწარმოების (მ.შ. ელექტრონული) ორგანიზება და არქივის წარმოება, 

სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებიდან, ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან შემოსული 

კორესპოდენციების, აგრეთვე, სხვა საკონტროლო დავალებების შესრულების ანალიზი და 

კონტროლი;  

ე) სხვადასხვა წარმომადგენლობითი დელეგაციების მიღების ორგანიზება;  

ვ) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი 

სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, შესყიდვების 

განხორციელების ხელშეწყობა და სათანადო ანგარიშგება;  

ზ) სამინისტროს სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და  

ერთეულების კომპიუტერული ქსელით, საოფისე და საკანცელარიო ინვენტარით 

უზრუნველყოფა;  

თ) ადამიანური რესურსების მართვასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის     

მიმართულებით  საქმიანობობების განხორციელება და მონიტორინგი;  

ი) სამინისტროს საჯარო მოხელეთა სამუშაო აღწერილობების  შემუშავებისა და  

დახვეწის უზრუნველყოფა, ასევე, სამუშაო აღწერილობების შესაბამისად საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებისა და კომპეტენციების  განსაზღვრა და ჩამოყალიბება;  

კ) შესრულებული სამუშაოს შეფასების სისტემების შემუშავება და დანერგვის 

ხელშეწყობა, სისტემის მუშაობის მონიტორინგი და მის დახვეწასთან დაკავშირებით შესაბამისი 

წინადადებების მომზადება;  

ლ) წახალისებისა და მოტივაციის სისტემის შემუშავება და დანერგვა;  

მ) შესასრულებელ სამუშაოსთან სამინისტროს საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის 

შესაბამისობის დადგენის მიზნით კანონმდებლობით დადგენილი პროცესების (ატესტაცია და 

სხვა)  ორგანიზება, ასევე, პერსონალის შერჩევის სისტემის (სტაჟირება, პრაქტიკა, კონკურსი და 

სხვა) ჩამოყალიბება/დანერგვა და განვითარება;  

ნ) თანამშრომლების პირადი საქმეების წარმოების უზრუნველყოფა, ადამიანური 

რესურსების ერთიანი მონაცემთა ბაზების შემუშავება, დანერგვა, განვითარება (ერთიანი 

მონაცემთა დამუშავების ელექტრონული პროგრამის დანერგვა), პერსონალის პროფესიული 

განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრეინინგების საჭიროების განსაზღვრის 

მიმართულებით პროცესების ორგანიზება;  

ო) საჯარო მოსამსახურეთა დანიშვნის, გადაყვანის, დაწინაურების, გათავისუფლების, 

შვებულების, სამსახურებრივი მივლინების, წახალისებისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის ზომის შეფარდების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადებისა  და შრომითი ხელშეკრულებების 

გაფორმების უზრუნველყოფა;  

პ) შრომის კანონდებლობის მოთხოვნათა დაცვაზე კონტროლის განხორცილება, ასევე, 

თანამშრომელთათვის სამსახურებრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით კონსულტაციების 

გაწევის უზრუნველყოფა;  

ჟ) შრომის შინაგანაწესის პროექტის მომზადებისა და შესრულების კონტროლის 

უზრუნველყოფა;  

რ) სამინისტროს საქმიანობის მიმართულებების შესაბამისად, სარეკლამო ფლაერების, 

კატალოგების, ბუკლეტების და საინფორმაციო ხასიათის მასალების, პიარ ღონისძიებების, 

შეხვედრების, მოხსენებების, გამოსვლების, ანგარიშების დაგეგმვა, მომზადება და ორგანიზება;  
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ს) სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდის ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ასევე, 

სოციალურ ქსელებში სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით 

ინფორმაციის განთავსება; საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

ინფორმირება სამინისტროში მიმდინარე და დაგეგმილი პროცესების შესახებ, მათ შორის, 

პრესრელიზებისა და სხვა საინფორმაციო სახის მასალების მომზადება, პრესკონფერენციების 

ორგანიზების უზრუნველყოფა;  

ტ) სამინისტროს შენობის კომუნალური და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურის 

(ელექტროენერგია, წყალმომარაგება, ინტერნეტი და სხვა) გამართული ფუნქციონირების  

უზრუნველყოფა;  

უ) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით  

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

3. საბიუჯეტო დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) საბიუჯეტო პროცესის მარეგულირებელი საკანონმდებლო და ნორმატიული 

აქტების პროექტების მომზადება თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;  

ბ) ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის, აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

კანონის პროექტის მომზადება და ამ მიზნით საჭირო სამუშაოების ორგანიზება და 

შესრულება, საბიუჯეტო კანონის ამოქმედებისათვის საჭირო საკანონმდებლო და 

ნორმატიული აქტების პროექტის მომზადება;  

გ) პრიორიტეტების დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და 

საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის განსაზღვრის მიზნით წინადადებების, ანალიზური 

მასალებისა და საპროგნოზო გაანგარიშების მომზადება;  

დ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის კანონის 

მიხედვით განსაზღვრული ასიგნებებისა და შემოსულობების პარამეტრების 

კვარტალების მიხედვით განწერის მომზადება;  

ე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 

ყოველკვარტალური და წლიური შესრულების ანგარიშის მომზადება;  

ვ) რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ფინანსირებადი მხარჯავი დაწესებულებების 

მიერ პროგრამების შესრულების ყოველკვარტალური და წლიური ანგარიშების მიღება-

დამუშავება;  

ზ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების, აგრეთვე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებისათვის საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში მეთოდური 

და პრაქტიკული დახმარების გაწევა;  

თ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ბიუჯეტების პროექტების მომზადების 

კოორდინაცია და შესაბამისი ბიუჯეტების შესრულებისა და ანგარიშების მიღება-

დამუშავება;  

ი) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინსტრუქციების მიხედვით 

ყოველკვარტალური და წლიური შესრულების ანგარიშის მიღება-დამუშავება და 

წარდგენა შესაბამის ორგანოში;  

კ) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით  

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

4. ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობის ანალიზი სტატისტიკური მონაცემების 

დამუშავების საფუძველზე;  
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ბ) რეგიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული 

დოკუმენტის/კონცეფციის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა;  

გ) ეკონომიკური კვლევების ჩატარება და შესაბამისი წინადადებებითა და 

რეკომენდაციებით  ანგარიშების მომზადება;  

დ) რეგიონში მოქმედი საბანკო-საფინანსო და არასაბანკო-საფინანსო 

ინსტიტუტების საქმიანობის ანალიზი და შეფასება; 

ე) რეგიონში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ 

ინფორმაციის დამუშავება; 

ვ) საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან თანამშრომლობა საგრანტო 

და სასესხო პროექტების შემუშავების მიზნით და აღნიშნული სტრუქტურების მიერ 

განხორციელებული რეგიონული ეკონომიკური პროექტების კოორდინაცია და 

მონიტორინგი;  

ზ) ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა სხვადასხვა ინსტრუმენტებისა და 

ღონისძიებების გამოყენებით; 

თ) არსებული და პოტენციური ინვესტორების მრავალმხრივი ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა; 

ი) საინვესტიციო პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობა და პოტენციური 

ინვესტორებისათვის შეთავაზება;  

კ) რეგიონში მიმდინარე საინვესტიციო საქმიანობის შედეგების აღრიცხვა და 

შეფასება;  

ლ) შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობა და კოორდინაცია ეკონომიკური 

განვითარების საკითხებთან დაკავშირებით; 

მ) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით  

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

5. ქონების მართვისა და პრივატიზების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის/სახელმწიფო (დელეგირების შემთხვევაში) 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის აუქციონის ფორმით პრივატიზების 

ორგანიზება და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება; 

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის 

(რომელიც არ არის სარგებლობაში გადაცემული ან/და ხელისუფლების ორგანოს ან 

საჯარო სამართლის/არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თხოვნით, 

რომელსაც მოძრავი ნივთი სარგებლობაში აქვს გადაცემული ან/და ბალანსზე ერიცხება) 

და სახელმწიფო (დელეგირების შემთხვევაში) საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის, 

აუქციონის ფორმით პრივატიზების ორგანიზება და შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელება; 

გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის/ სახელმწიფო (დელეგირების 

შემთხვევაში) საკუთრებაში არსებული არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, კერძოდ, 

აქციებისა და წილების, აუქციონის ფორმით პრივატიზების ორგანიზება და შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება;  

დ) კანონით დადგენილი წესით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვისა და კონკურენტული 

შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების ორგანიზება და 

შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;  

ე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ნივთის 

(რომელიც არ არის სარგებლობაში გადაცემული ან/და ხელისუფლების ორგანოს ან 

საჯარო სამართლის/არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის თხოვნით, 

რომელსაც მოძრავი ნივთი სარგებლობაში აქვს გადაცემული ან/და ბალანსზე ერიცხება) 
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პირდაპირი მიყიდვისა და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების ორგანიზება და შესაბამისი ღონისძიებების 

განხორციელება; 

ვ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 

არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, კერძოდ, აქციებისა და წილების, პირდაპირი 

მიყიდვისა და კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების ინიციირება და შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელბა; 

ზ) „თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების ორგანიზება;  

თ) პირობებიანი ან უპირობო აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის/გადაცემის, 

კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის/გადაცემის ფორმით 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების (უძრავი ქონება, 

მოძრავი ქონება, აქციები და წილები) განკარგვასთან/სარგებლობის/მართვის უფლებით 

გაცემასთან დაკავშირებით შემოსული საინვესტიციო წინადადებების განხილვა და 

შესაბამისი წინადადებების მომზადება;  

ი) „თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ქონების პრივატიზებასთან დაკავშირებული საინვესტიციო წინადადებების განხილვა 

და შესაბამისი წინადადებების მომზადება;  

კ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების შესახებ 

საინვესტიციო პაკეტების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება და შესაბამისი 

ინფორმაციის მიწოდება დაინტერესებული პირებისათვის;  

ლ) დაინტერესბულ პირთათვის საპრივატიზებო ობიექტების დათვალიერების 

ორგანიზება;  

მ) წინადადებების მომზადება კანონით დადგენილი წესით სახელმწიფო/აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობაში 

პირველადი გადაცემის თაობაზე;  

ნ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, აუქციონის გარეშე აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ქონების სარგებლობაში უსასყიდლოდ გადაცემასთან დაკავშირებით 

შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;  

ო) კანონით დადგენილი წესით თვითმმართველი ერთეულისათვის/ 

სახელმწიფოსათვის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის/სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებული ქონების საკუთრებასა და სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 

შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება;  

პ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 

სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების, 

სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი სხვა ორგანიზაციების, აგრეთვე 

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო 

დაწესებულებების ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ძირითადი 

აქტივების ჩამოწერისას და მის შედეგად მიღებული ქონების განკარგვისას თანხმობის 

გაცემის თაობაზე წინადადებათა მომზადება;  

ჟ) სახელმწიფოსათვის გადმოცემული ქონების, ასევე უმკვიდრო/მიტოვებული 

უძრავი ქონების კანონით დადგენილი წესით მიღება, სახელმწიფო საკუთრებად 

აღრიცხვა ან/და დარეგისტრირება;  
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რ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის გადმოცემული ქონების კანონით 

დადგენილი წესით მიღება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებად აღრიცხვა 

ან/და დარეგისტრირება;  

ს) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით  

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

6. ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) სამინისტროს მიერ ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამშენებლო საქმიანობის 

პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა;  

ბ) სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების დოკუმენტების შემუშავების 

პროცესში მონაწილეობა;  

გ) სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული 

აქტების პროექტების შემუშავება;  

დ) ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული თვითმმართველი 

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტების შესაბამისი უფლებამოსილი ადგილობრივი 

ორგანოების მეთოდური ხელმძღვანელობა;  

ე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე იმ განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის ობიექტების (V კლასი), რომლებზეც მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

პროცედურა დაწყებულია „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 

კოდექსი“ საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე, აგრეთვე იმ ობიექტების, რომელთა 

მიმართაც „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის  N57 დადგენილების ძალაში შესვლამდე 

დაწყებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა ან გაცემულია მშენებლობის 

ნებართვა, მაგრამ შენობა-ნაგებობა არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული, ასევე 

„თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული ასაშენებელი სასტუმროების მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის პროცედურების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

ხელშეწობა;  

ვ) კანონმდებლობის შესაბამისად IV კლასს დაქვემდებარებულ შენობა-

ნაგებობათა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებაში 

სამინისტროს, როგორც სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მონაწილეობის ხელშეწყობა, 

სამინისტროებისა და მათი მმართველობის სფეროში შემავალი საქვეუწყებო 

დაწესებულებების მიერ ობიექტების მშენებლობის შეთანხმების პროცედურებში 

მონაწილეობა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების პროექტების მომზადება;  

ზ) ადგილობრივი მნიშვნელობის მშენებლობის რეგულირების საბჭოს 

საქმიანობაში მონაწილეობა, დოკუმენტაციის შესწავლა და საბჭოს სხდომებზე 

განსახილველად წარდგენა;  

თ) სამინისტროს მიერ მშენებლობის ნებართვაგაცემული ობიექტების 

მშენებლობაზე კანონმდებლობით გათვალისწინებული სახელმწიფო 

ზედამხედველობის განხორციელება, გარდა იმ ობიექტებისა, რომელთა მიმართაც 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის  N57 დადგენილების ძალაში შესვლამდე 

დაწყებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა ან გაცემულია მშენებლობის 

ნებართვა;  

ი) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

7. იურიდიული დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია: 



aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministros debuleba  

12 

ა) სამინისტროს სამართლებრივი მომსახურების უზრუნველყოფა და ძირითადი 

სამართლებრივი მიმართულებების განსაზღვრა; 

ბ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს უფლებამოსილებებს 

მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამისი სამართლებრივი აქტების 

პროექტების შემუშავება;  

გ) სამინისტროში მომზადებული (შემოსული) სამართლებრივი აქტების 

პროექტების სამართლებრივი ექსპერტიზის უზრუნველყოფა;  

დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სამინისტროს მიერ გასაფორმებელი 

ხელშეკრულებების პროექტების მომზადება;  

ე) საჯარო ინფორმაციის გაცემა;  

ვ) სამინისტროს ინტერესების დაცვა და წარმომადგებლობა სასამართლოსა და 

სხვა შესაბამის ორგანოებში;  

ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შეისწავლის სამინისტროში შემოსულ 

განცხადებებს, რომელთა განხილვის შედეგად ამზადებს შესაბამისი 

გადაწყვეტილებების პროექტებს; 

თ) კანონმდებლობით და მის საფუძველზე სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ 

დაკისრებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

8. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის ძირითადი 

ამოცანებია:  

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროების, სხვა მხარჯავი 

დაწესებულებებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და ანგარიშებისადმი საერთო მეთოდოლოგიური ხელმძღვანელობა და 

მონიტორინგი; 

ბ) სამინისტროს საბუღალტრო აღრიცხვის განხორციელება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად;  

გ) ფულადი სახსრებისა და მატერიალურ ფასეულობათა მიზნობრივი 

დანიშნულებით გამოყენებაზე კონტროლი;  

დ) ეკონომიკური მოვლენების აღრიცხვის განხორციელება ბიუჯეტიდან 

მიღებული და კანონმდებლობით განსაზღვრული დაფინანსების სხვა წყაროების 

მიხედვით;  

ე) სამინისტროს მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურებისა და სხვა გასაცემლების 

დროული დარიცხვის, ასევე, მათ გაცემაზე კონტროლის უზრუნველყოფა;  

ვ) იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან სამეურნეო ოპერაციების შედეგად 

ანგარიშსწორებათა სრული და დროული აღრიცხვის განხორციელება;  

ზ) არაფინანსური და ფინანსური აქტივებისა (ვალდებულებების) და სხვა 

დებიტორული (კრედიტორული) დავალიანებების ინვენტარიზაციაში მონაწილეობა და 

ინვენტარიზაციის შედეგებს ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახავის უზრუნველყოფა;  

თ) დამტკიცებული ფორმით ფინანსური ანგარიშგების დადგენილ ვადებში 

შედგენის, ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების დადგენილი წესით შენახვისა და 

არქივში ჩაბარების უზრუნველყოფა;  

ი) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების კვარტალური და წლიური ბალანსების მიღება-

შემოწმება; 

კ) სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების მიერ შემუშავებული წერილებისა 

და ინსტრუქციული მითითებების პროექტებზე დასკვნების მომზადება იმ ნაწილში, 

რომელიც ეხება საბუღალტრო აღრიცხვასა და ანგარიშგებას;  
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ლ) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

9. საწარმოთა მართვისა და სახელშეკრულებო მონიტორინგის დეპარტამენტის 

ძირითადი ამოცანებია:  

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი 

საწარმოების საწესდებო კაპიტალის ცვლილებების შესახებ წინადადებების მომზადება, 

მათ ბალანსზე რიცხული ქონების რეალიზების საკითხების განხილვა;  

ბ) საწარმოების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის, გაკოტრების საქმის წარმოების 

გახსნის, მათი ქონების უფლებრივად დატვირთვის, ამ საწარმოების წმინდა მოგების 

განაწილების, საწარმოთა მიერ სხვა საწარმოების აქციების და წილების შესყიდვის და 

ახალი საწარმოების შექმნის შესახებ წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა და 

წინადადებების მომზადება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;  

გ) საწარმოებში წარმომადგენლებისა და დირექტორების კანდიდატურების 

შერჩევა და მინისტრისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა;  

დ) სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 

ქონების პრივატიზებასთან და დროებით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებული 

ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების 

მონიტორინგი და კონტროლი; 

ე) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

10. სერტიფიცირების და ლიცენზირების დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია:  

ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პრეფერენციული 

წარმოშობის სერტიფიკატი ფორმა EUR-1-ის, პრეფერენციული წარმოშობის 

სერთიფიკატი ფორმა-A-ს, პრეფერენციული წარმოშობის სერთიფიკატი ფორმა CT-1-ისა 

და არაპრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემა;  

ბ) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების გაცემისათვის 

აუცილებელი დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა, დამუშავება და სათანადო დასკვნის 

მომზადება;  

გ) ლიცენზიების გაცემასთან დაკავშირებით აუქციონის ჩატარების ორგანიზება, 

სალიცენზიო მოწმობების მომზადება და გაცემა;  

დ) აუქციონის გამოცხადების, ლიცენზიის გაცემის, კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ შემთხვევაში მასში ცვლილებების შეტანის, გაუქმებისა და მოქმედების 

ვადის გაგრძელებისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;  

ე) მინისტრის ცალკეული დავალებების, ასევე, მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება. 

11. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) სამინისტროს წინაშე არსებული რისკების დადგენა და შეფასება;  

ბ) ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემების ადეკვატურობისა და 

ეფექტურობის შეფასება;    

გ) დაწესებულების სისტემის ორგანოების მიერ კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დაცვის კონტროლი; 

დ) სამინისტროს ფუნქციონირებისა და მართვის პროცედურების 

მწარმოებლურობის, ეფექტურობის, ეფექტიანობისა და ეკონომიურობის გაზრდის 

მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; 

ე) სამინისტროს სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

განუხრელი შესრულების კონტროლი; 



aWaris avtonomiuri respublikis finansTa da ekonomikis saministros debuleba  

14 

ვ) სამინისტროს სისტემაში დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის 

სამსახურებრივი კონტროლი, სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ მოქალაქეთა 

კონსტიტუციური უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების, სამსახურებრივი 

გადაცდომის ფაქტებისა და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენა, 

აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებული განცხადებებისა და საჩივრების შესწავლა და 

შესაბამისი რეაგირება;  

ზ) სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებზე 

სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარება, შემოწმების შედეგების შესახებ დასკვნის 

შედგენა და დაწესებულების ხელმძღვანელისათვის წარდგენა; 

თ) სამინისტროს მოსამსახურეების ინტერესთა შეუთავსებლობის ფაქტების 

გამოვლენა, სამსახურებრივი ეთიკის წესების შესრულების კონტროლისა და 

ზედამხედველობის განხორციელება;  

ი) სამინისტროს საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, 

საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა და 

მხარდაჭერა, კანონიერების დაცვის სფეროში საზოგადოების მხარდაჭერის მოპოვება; 

 კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობები და მიზნები, რომლებიც 

გამომდინარეობს „სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების შესახებ“ 

საქართველოს კანონიდან, სამინისტროს საქმიანობის სპეციფიკიდან და არ 

ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. 

12. ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: 

ა) სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის 

გაცემის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფა;  

ბ) უწყებრივ რეესტრში ობიექტის რეგისტრაცია;  

გ) ავარიის, უბედური შემთხვევის ან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის 

შესახებ საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში ობიექტის სავალდებულო ინსპექტირება, 

დამრღვევისადმი ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება;  

დ) ობიექტების ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შეფასების ოქმების დოკუმენტური კონტროლი, ტექნიკური ინსპექტირების ოქმებისა და 

საინსპექციო ორგანოების ანგარიშების ანალიზის მეშვეობით;  

ე) მითითებების გაცემა შეუსაბამობის გამოსწორებისათვის, აგრეთვე, 

მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ექსპლუატაციისა და 

კონტროლის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა 

უფლებამოსილებების განხორციელება.“. 
 

muxli 10. saministros qoneba 
saministros qonebas Seadgens mis mflobelobaSi gadacemuli ZiriTadi da 

sabrunavi saSualebebi, safinanso resursebi, agreTve, saministros balansze 
ricxuli qoneba. 

 
muxli 11. saministros reorganizacia da likvidacia 

 
saministros reorganizacia da likvidacia xdeba saqarTvelos moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 
 

gamoqveynebulia gazeT “aWaraSi” - #71 (22.815), 08.05.2007 w. gv. 5-6 

შემდგომი cvlilebebi gamoqveynebulia `saqarTvelos sakanonmdeblo macne~-Si, უკანასნელი 

ცვლილებები აგრეთვე საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე 
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Sesulia cvlilebebi da damatebebi: 

 
rig. # TariRi dadgenilebis # SeniSvna 
1 13.06.2007 57 qalaqmSenebloba 
2 06.03.2008 13 sawarmoTa marTva 
3 10.06.2008 23 licenzireba 
4 17.09.2008 37 gerbi 
5 26.11.2008 45 qalaqmSenebloba 
6 14.04.2009 17 sertificireba 
7 25.05.2009 21 transporti 
8 27.10.2009 34 misamarTi 
9 20.04.2010 14 moadgileebi 
10 17.06.2010 21 qalaqmSenebloba 
11 01.07.2010 35 ricxovnoba, Sida auditi 
12 07.12.2010 48 ricxovnoba, qalaqmSenebloba da sxva 

13 07.06.2011 16 საშტატო რიცხოვნობა 

14 13.09.2011 38 საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და სხვა 
    

 

 


