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qobuleTis municipalitetis sakrebulo 
 

g a n k a r g u l e b a #-142 
 

2010 wlis 29 dekemberi  
q. qobuleTi 

 
 

arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris - ,,qobuleTis 
 municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianeba~-s dafuZnebis   Sesaxeb 

 
      ,, adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis 22-e 

muxlis 1-li punqtis ,,C~ qvepunqtis  Sesabamisad: 

      1. dafuZndes arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri - ,,qobuleTis 

municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianeba~. 

      2. damtkicdes arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris - ,,qobuleTis 

municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianeba~-s wesdeba Tanaxmad danarTisa. 

3. kontroli gankargulebis Sesrulebaze daevalos qobuleTis municipalitetis 

sakrebulos Tavmjdomaris moadgiles (e. bagrationi). 

4. gankarguleba SeiZleba gasaCivrdes erTi Tvis vadaSi baTumis saqalaqo  

sasamarTloSi (mis: q. baTumi,  zubalaSvilis  q. #-30). 

5. gankarguleba ZalaSia xelmowerisTanave. 

 

 
 

 

 

 

sakrebulos Tavmjdomare                                          n. beraZe      
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,,damtkicebulia” 
                                          qobuleTis municipalitetis                                          

sakrebulos 2010 wlis 29 dekembris  
#-142  gankargulebiT 

 

 

 
arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piris  

,,qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianeba~ 

 
w e s d e b a 

 

muxli1. zogadi debulebani 
 

1. arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli piri – ,,qobuleTis 
municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianeba” aris ,,adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb” saqarTvelos organuli kanonisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 
safuZvelze Seqmnili skolamdeli saaRzrdelo dawesebuleba (SemdgomSi gaerTianeba). 

2. gaerTianebas aqvs sakuTari balansi, angariSi bankSi da xazinaSi, beWedi, 
Stampi da statusis Sesabamisi sxva atributebi. 

3. gaerTianeba axorcielebs Tavis saqmianobas saqarTveloSi moqmedi 
kanonmdeblobis, winamdebare wesdebis da sakuTari Sinaganawesis safuZvelze. 

4. gaerTianeba aris wevrTa mdgomareobisagan damoukidebeli iuridiuli piri 
da misi mizani ar aris samewarmeo saqmianobis ganxorcieleba. 

5. gaerTianeba uflebamosilia eweodes damxmare xasiaTis samewarmeo 
saqmianobas, saidanac miRebuli mogeba unda moxmardes misi miznebis realizacias.  

6. gaerTianeba Seqmnilia ganusazRvreli vadiT. 
7. gaerTianebis iuridiuli misamarTia: q. qobuleTi, daviT aRmaSeneblis 

gamziri #-141. 
 

muxli 2. mizani da funqciebi 
 

1. gaerTianebis miznebia: 
      a) moamzados bavSvi skolisaTvis; 
      b) safuZveli Cauyaros erovnuli da zogadsakacobrio Rirebulebebis matarebeli 
Tavisufali pirovnebis Camoyalibebas; 
      g) safuZveli Cauyaros bavSvis azrovnebis, emociuri samyaros da nebisyofis 
formirebas; 
      d) xeli Seuwyos bavSvis fizikur, gonebriv, zneobriv da esTetikur aRzrdas; 
      e) xeli Seuwyos janmrTelobis ganmtkicebas; 
      v) bavSvs Caunergos sxvisi azrisa da sakuTrebis pativiscema; 
      z) xeli Seuwyos bavSvis SemoqmedebiTi SesaZleblobisa da interesebis 
ganviTarebas.  

2. gaerTianebis funqciebia: 
      a) ojaxTan urTierTkavSirSi izrunos bavSvis srulfasovan ganviTarebaze; 
      b) daicvas bavSvi nebismieri fsiqologiuri da fizikuri zemoqmedebisagan. 
      g) daicvas bavSvis Rirseba. 

 

muxli 3. saganmanaTleblo-saaRmzrdelo procesis organizeba 

 
1. gaerTianebis saganmanaTleblo–saaRmzrdelo procesi uzrunvelyofs 

Sesabamisi programebis ganxorcielebas. 
2. gaerTianebas ufleba aqvs SeimuSaos individualuri saganmanaTleblo-

saaRmzrdelo programebi. 
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3. gaerTianebas ufleba aqvs standarts zemoT sargeblobisaTvis airCios 

alternatiuli da variantuli programebis Sesabamisi teqnologiebi, qobuleTiს 
municipalitetis gamgeobis Sesabamis samsaxurebTan SeTanxmebiT. 

4. gaerTianebis saganmanaTleblo – saaRmzrdelo procesis organizaciis 
formebi ganisazRvreba SinaganawesiT. 

5. gaerTianebis sabavSvo baRebSi Caricxvis safuZvelia: 
      a) dabadebis mowmoba (dedani); 

b) cnoba janmrTelobis Sesaxeb; 
g) bavSvis mSoblis (kanonieri warmomadgenlis) gancxadeba. 
6. gaerTianebis sabavSvo baRebSi Caricxva warmoebs gaerTianebis direqtoris 

individualuri, administraciul-samarTlebrivi aqtis – brZanebis safuZvelze; 
7. sabavSvo baRSi Caricxvaze uari unda iyos dasabuTebuli werilobiTi formiT. 
8. gaerTianebis direqtori valdebulia aRsazrdelis dawesebulebaSi miRebamde 

mis mSobels (kanonier warmomadgenels) gaacnos dawesebulebis Sinaganawesi. 
9. saganmanaTleblo-saaRmzrdelo procesis monawileni arian: 
bavSvebi ------------ aRmzrdelebi ------------------- mSoblebi 
10. sabavSvo baRis aRsazrdelis mSobels (kanonier warmomadgenels) ufleba aqvs: 
a) monawileoba miiRos dawesebulebis marTvaSi, sameurveo sabWoSi arCevis gziT. 
b) moiTxovos informacia saganmanaTleblo-saaRmzrdelo procesis msvlelobis 

Sesaxeb da/an miiRos monawileoba masSi. 
11. mSobeli (kanonier warmomadgeneli) valdebulia pativi sces sabavSvo baRebis 

gaerTianebis koleqtivis Sromas da iTanamSromlos masTan aRsazrdelis interesebidan 
gamomdinare. 

12. sabavSvo baRebis gaerTianebis aRzrdels ufleba aqvs: 
a) monawileoba miiRos dawesebulebis marTvaSi sameurveo sabWoSi arCevis gziT. 
b) aimaRlos kvalifikacia; 
g) samsaxurebrivi movaleobis SesrulebisaTvis xelmZRvanelobisagan moiTxovos 

Sesabamisi pirobebis Seqmna. 
13. aRmzrdeli valdebulia: 
a) daicvas wesdebiTa da SinaganawesiT gansazRvruli moTxovnebi; 
b) uzrunvelyos bavSvis interesebis dacva mSoblebTan da medpersonalTan 

uSualo kavSirSi; 
g) daicvas kolegialobis principi da eTikis normebi; 
14. aRsazrdelis uflebebs icavs ,,saerTaSoriso” da saqarTveloSi moqmedi 

kanonmdebloba. 
15. sabavSvo baRSi saaRmzrdelo jgufebis dakompleqteba xdeba asakis mixedviT: 
a) umcrosi jgufi – 3 wlamde asakis; 
b) saSualo jgufi – 4  wlamde asakis; 

       g) ufrosi jgufi –  5 wlamde asakis; 
16. sabavSvo baRis saamRzrdelo jgufebSi bavSvTa maqsimaluri raodenoba 

gansazRvrulia ara umetes: 
a) umcrosi jgufi – 30 aRsazrdeli; 
b) saSualo jgufi – 30 aRsazrdeli; 
g) ufrosi jgufi – 30 aRsazrdeli; 

 

muxli 4. sabavSvo baRebis gaerTianebis struqtura da marTva 
 

1. sabavSvo baRebis gaerTianebis struqtura Sedgeba: 

 
a) struqturuli qvedanayofebi; 
b) sameurveo sabWo; 
g) pedagogiuri sabWo; 
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muxli 5. struqturuli qvedanayofebi 
 

1. a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianeba Tavis 
uflebamosilebas  axorcielebs  struqturuli  qvedanayofebis meSveobiT. 

2. a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis  
struqturuli  qvedanayofebia: 

a) administracia; 

b) qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRi; 
g) qalaq qobuleTis #2  sabavSvo baRi; 
d) qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRi;  
e) qalaq qobuleTis #4  sabavSvo baRi; 
v) qalaq qobuleTis #5  sabavSvo baRi; 
z) sofel alambris sabavSvo baRi; 
T) sofel gvaras sabavSvo baRi; 
i) sofel Caisubanis sabavSvo baRi; 
k) sofel saCinos sabavSvo baRi; 
l) daba oCxamuris sabavSvo baRi; 
m) cixisZiris Temis sabavSvo baRi; 

 

muxli 6.  administracia 
 

1. administraciaSi Sedis; 
a) a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis direqtori; 
b) mTavari buRalteri; 
g) buRalteri; 
d) meTodisti; 
e) mne;  

 
      2. a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebas 
xelmZRvanelobs direqtori, romelic imavdroulad warmoadgens administraciis 
xelmZRvanels. 

  a) a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebიs direqtors  
Tanamdebobaze niSnavs da aTavisuflebs municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare.   
 b) direqtorad SeiZleba dainiSnos saqarTvelos moqalaqe, romelsac aqvs umaRlesi 
ganaTleba, specialobiT muSaobis aranakleb 5 wlis staJi, organizaciuli saqmianobis 
unar-Cvevebi da ar miuRwevia 65 wlis asakisaTvis. 
 g)  direqtori: 
g.a)   sameurveo sabWosTan SeTanxmebis safuZvelze amtkicebs Sinaganawess da mSobelTa 
moTxovnebis gaTvaliswinebiT Sedgenil standarts zeviT damatebiTi momsaxurebis 
nusxas. 
g.b) dawesebulebis direqtori warmoadgens sabavSvo baRis gaerTianebas nebismier 
samarTlebriv urTierTobebSi, gascems mindobilobebs, aformebs xelSekrulebebs 
sabavSvo baRis kompetenciis farglebSi, gamoscems individualur, administraciul-
samarTlebriv aqtebs;  
g.g) moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad gankargavs sabavSvo baRebis gaerTianebis 
qonebas da saxsrebs; 

გ.d) uzrunvelyofs sameurveo sabWosTan SeTanxmebiT sabavSvo baRebis gaerTianebis 
biujetis SemuSavebas; 

გ.e) qobuleTis municipalitetis sakrebulos SesaTanxmeblad warudgens sabavSvo 
baRebis gaerTianebis biujets; 

გ.v) uzrunvelyofs kadrebis swor SerCevas da kanonis Sesabamisad SromiTi 
urTierTobebis regulirebas; 

გ.z) SeimuSavebs da amtkicebs sameurveo sabWosTan SeTanxmebiT sabavSvo baRebis 
Sinaganawess; 
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გ.T) SeimuSavebs wliur angariSs sabavSvo baRebis gaerTianebis safinanso saqmianobisa 
da saganmanaTleblo-saaRmzrdelo procesis mimdinareobis Sesaxeb. 

გ.i) qobuleTis municipalitetis sakrebulos warudgens winadadebebs sabavSvo baRebis 
gaerTianebis wesdebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb, romelsac 
winaswar aTanxmebs sameurveo sabWosTan. 

გ.k) sabavSvo baRis direqtoris da sabavSvo baRis TanamSromelTa Tanamdebobrivi 
sargos amtkicebs baRis direqtori municipalitetis sakrebulosTan SeTanxmebiT. 

გ.l) direqtoris urTierTobebi TanamSromlebTan da mSoblebTan (kanonier 
warmomadgenlebTan) regulirdeba moqmedi kanonmdeblobiTa da winamdebare wesdebiT 
ormxrivi xelSekrulebis safuZvelze. 

გ.m) direqtori piradad aris pasuxismgebeli sabavSvo baRSi arsebuli qonebisa da 
saxsrebis gankargvaze. 

გ.n) pasuxismgebelia bavSvTa uflebebis dacvaze, sayofacxovrebo pirobebis, xarisxiani 
kvebis da Sesabamisi reJimis uzrunvelyofaze. 

გ.o) sabavSvo baRis direqtors ufleba aqvs, arasabiujeto Semosavlebis arsebobis 
SemTxvevaSi sameurveo sabWosTan SeTanxmebiT. Sexedulebisamebr gamoiyenos saxsrebi 
sabavSvo baRis interesebis Sesabamisad. 

გ.p) direqtori angariSvaldebulia – mSoblebis, sameurveo sabWosa da qobuleTis 
municipalitetis sakrebulos winaSe. 

გ.J) direqtori wesdebiT gansazRvruli miznebisa da amocanebis misaRwevad 
uflebamosilia ganaxorcielos sxva qmedebebi. 

3. mTavari buRalteri: 

a)  axorcielebs a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 

finansur da buRaltruli momsaxurebis uzrunvelyofas; 

b) axorcielebs sabuRaltrulo aRricxvis swor organizebas;  

g) uzrunvelyofs a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis  

balansze ricxuli Senoba-nagebobebis, inventaris, danadgar-mowyobilobebis droul 

aRricxvas;  

d) axdens a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis  biujetis 

yvela aqtivisa da pasivis Tavisdroul aRricxvas;  

e) axorcielebs kvartaluri da wliuri balansis Sedgenas;  

v)   axorcielebs sagadasaxado deklaraciis wardgenas; 

z) axorcielebs Sesyidvis gegmis proeqtis momzadebas; 

T) axorcielebs damtkicebuli Sesyidvis gegmis Sesabamisad kanonmdeblobiT 

gaTvaliswinebuli procedurebis dacviT Sesyidvebis ganxorcielebis uzrunvelyofas; 

i) direqtors warudgens yovelTviur  angariSs a(a)ip qobuleTis municipalitetis 

sabavSvo baRebis gaerTianebis finansuri mdgomareobis ( maT Soris ganxorcielebuli 

Sesyidvebis)  Sesaxeb; 

k) buRalteri angariSvaldebulia direqtoris winaSe; 

l) axorcielebs moqmedi kanonmdeblobiT, municipalitetis sakrebulosa da gamgeblis 

Sesabamisi samarTlebrivi aqtebiTa da am debulebiT gansazRvrul sxva 

uflebamosilebebs.  

 

  4. buRalteri: 

a/ axorcielebs pirveladi aRricxvis dokumentaciis damuSavebas; 

b/ balansze ricxuli Senoba-nagebobebis, inventaris, danadgar-mowyobilobis aRricxvas; 

g/ axorcielebs qonebis uwyisebis warmoebas, cveTis daricxvas; 

d/ axorcielebs dafinansebuli dokumentaciis  dalageba-damuSavebas saarqivod. 
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5. meTodisti: 

a) saganmanaTleblo-saaRmzrdelo procesis meTodur  mxares xelmZRvanelobs 

meTodisti; 

b)  SeimuSavebs saganmanaTleblo-saaRmzrdelo programebis proeqtebs. 

g) SeimuSavebs winadadebebs alternatiuli da variantuli programebis, Sesabamisi 

teqnologiebis Sesaxeb, qobuleTis municipalitetis gamgeobis Sesabamis samsaxurebTan 

SeTanxmebiT. 

d) meTodisti angariSvaldebulia direqtoris winaSe. 

6. mne: 

a) axorcielebs qonebisa da produqtebis dacvis organizebas; 

b) axorcielebs Senobisa da teritoriis dasufTavebis organizebas; 

g) axorcielebs sanitarul-higienuri wesebis dacvaze kontrols; 

d) zrunavs a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvi baRebis gaerTianebis 

aRsazrdelTaTvis normaluri pirobebis Seqmnaze;  

e) dadgenili wesiT gansazRvravs aRsazrdelTa kvebis racions. 

       7. a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvi baRebis gaerTianebis direqtoris      
aryofnisas, direqtoris  mier uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis 
SemTxvevaSi an Tanamdebobidan misi gaTavisuflebisas direqtoris  movaleobas 

asrulebs მეთოდისტი. romelic cvlis direqtors misi aryofnis SemTxvevaSi. ufrosi 
aRmzrdeli (meTodisti) angariSvaldebulia direqtoris winaSe. 
       8. adminisraciis TanamSromlebi Tanamdebobebze iniSnebian da Tavisufldebian 
direqtoris mier, qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

 

muxli 7. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRi; 

 
1. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRi warmoadgens a(a)ip qobuleTis 

municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis struqturul qvedanayofs. 
2. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRis misamarTia: q.qobuleTi,  aRmaSeneblis  

gamziri #-216. 
3. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) logopedi; 
v) medda (eqTani); 

       z) mzareuli; 
T) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
i) mzareulis TanaSemwe; 
k) daraji; 
l) mne (sawyobis gamge); 
m) damlagebeli; 
 
4. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRs xelmZRvanelobs struqturuli 

qvedanayofis xelmZRvaneli, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan 
aTavisuflebs a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori, qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT. 

5. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRis xelmZRvaneli; 
a) uzrunvelyofs struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo  

saqmianobas: 
b) qmnis bavSvebisaTvis Sesabamisi sayofacxovrebo pirobebs; 
g) uzrunvelyos xarisxiani kvebas da Sesabamisi reJimis dacvas; 
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d) akontrolebs struqturul qvedanayofSi mosamsaxureebis mier  Sinaganawesisa 
da SromiTi xelSekrulebis pirobebis dacvas da darRvevebis gamovlenis SemTxvevaSi 
akeTebs Sesabamis mimarTvas a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis 
gaerTianebis direqtoris mimarT; 

e) awvdis a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtors struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo procesis Sesaxeb 
informacias. 

v) axorcielebs winamdebare debulebiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva saqmianoas. 

6. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRis xelmZRvanelis mier Tavisi 
uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis (droebiTi Sromisuunarobis) gamo an 
sxva safuZvlis arsebobisas xelmZRvanelisaTvis SromiTi urTierTobis droebiT 
SeCerebisa, a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori akisrebs amave struqturuli qvedanayofis erT-erT TanamSromels 
struqturuli xelmZRvanelis droebiTi movaleobis Sesrulebas.   

  7. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRis TanamSromelTa ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

  8. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRis TanamSromelTa raodenoba 
ganisazRvreba sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

  9. qalaq qobuleTis #1 sabavSvo baRis TanamSromelTa daniSvna-gaTavisuflebas 
axorcielebs direqtori qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

 

muxli 8. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRi 

 
1. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRi warmoadgens a(a)ip qobuleTis 

municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis struqturul qvedanayofs. 
2. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRis misamarTia: q.qobuleTi, rusTavelis q.  

#-162 b.  
3. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) logopedi; 
v) medda (eqTani); 
z) mzareuli; 
T) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
i) daraji; 
k) mne (sawyobis gamge); 
l) damlagebeli; 
 
 
4. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRs xelmZRvanelobs struqturuli 

qvedanayofis xelmZRvaneli, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan 
aTavisuflebs a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori, qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT. 

5. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRis xelmZRvaneli; 
a) uzrunvelyofs struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo  

saqmianobas: 
b) qmnis bavSvebisaTvis Sesabamisi sayofacxovrebo pirobebs; 
g) uzrunvelyos xarisxiani kvebas da Sesabamisi reJimis dacvas; 
d) akontrolebs struqturul qvedanayofSi mosamsaxureebis mier  Sinaganawesisa 

da SromiTi xelSekrulebis pirobebis dacvas da darRvevebis gamovlenis SemTxvevaSi 
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akeTebs Sesabamis mimarTvas a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis 
gaerTianebis direqtoris mimarT; 

e) awvdis a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtors struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo procesis Sesaxeb 
informacias. 

v) axorcielebs winamdebare debulebiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva saqmianoas. 

6. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRiis xelmZRvanelis mier Tavisi 
uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis (droebiTi Sromisuunarobis) gamo an 
sxva safuZvlis arsebobisas xelmZRvanelisaTvis SromiTi urTierTobis droebiT 
SeCerebisa, a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori akisrebs amave struqturuli qvedanayofis erT-erT TanamSromels 
struqturuli xelmZRvanelis droebiTi movaleobis Sesrulebas.   

7. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRis TanamSromelTa ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

8. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRis TanamSromelTa raodenoba ganisazRvreba 
sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

9. qalaq qobuleTis #2 sabavSvo baRis TanamSromelTa daniSvna-gaTavisuflebas 
axorcielebs direqtori qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

 
 

muxli 9. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRi; 
 

1. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRi warmoadgens a(a)ip qobuleTis 
municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis struqturul qvedanayofs. 

2. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRis misamarTia: q.qobuleTi, abaSiZis q. #-6. 
3. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) logopedi; 
v) medda (eqTani); 
z) mzareuli; 
T) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
i) mzareulis TanaSemwe; 
k) daraji; 
l) mne (sawyobis gamge); 
m) damlagebeli; 
 
4. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRs xelmZRvanelobs struqturuli 

qvedanayofis xelmZRvaneli, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan 
aTavisuflebs a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori, qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT. 

5. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRis xelmZRvaneli; 
a) uzrunvelyofs struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo  

saqmianobas: 
b) qmnis bavSvebisaTvis Sesabamisi sayofacxovrebo pirobebs; 
g) uzrunvelyos xarisxiani kvebas da Sesabamisi reJimis dacvas; 
d) akontrolebs struqturul qvedanayofSi mosamsaxureebis mier  Sinaganawesisa 

da SromiTi xelSekrulebis pirobebis dacvas da darRvevebis gamovlenis SemTxvevaSi 
akeTebs Sesabamis mimarTvas a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis 
gaerTianebis direqtoris mimarT; 
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e) awvdis a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtors struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo procesis Sesaxeb 
informacias. 

v) axorcielebs winamdebare debulebiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva saqmianoas. 

6. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRiis xelmZRvanelis mier Tavisi 
uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis (droebiTi Sromisuunarobis) gamo an 
sxva safuZvlis arsebobisas xelmZRvanelisaTvis SromiTi urTierTobis droebiT 
SeCerebisa, a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori akisrebs amave struqturuli qvedanayofis erT-erT TanamSromels 
struqturuli xelmZRvanelis droebiTi movaleobis Sesrulebas.   

7. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRis TanamSromelTa ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

8 qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRis TanamSromelTa raodenoba ganisazRvreba 
sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

9. qalaq qobuleTis #3 sabavSvo baRis TanamSromelTa daniSvna-gaTavisuflebas 
axorcielebs direqtori qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

 

muxli 10. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRi; 

 
1. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRi warmoadgens a(a)ip qobuleTis 

municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis struqturul qvedanayofs. 
2. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRis misamarTia: q.qobuleTi, rusTavelis 

 q. #-154. 
3. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) logopedi; 
v) medda (eqTani); 
z) mzareuli; 
T) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
i) mzareulis TanaSemwe; 
k) daraji; 
l) mne (sawyobis gamge); 
m) damlagebeli; 
 
4. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRs xelmZRvanelobs struqturuli 

qvedanayofis xelmZRvaneli, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan 
aTavisuflebs a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori, qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT. 

5. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRis xelmZRvaneli; 
a) uzrunvelyofs struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo  

saqmianobas: 
b) qmnis bavSvebisaTvis Sesabamisi sayofacxovrebo pirobebs; 
g) uzrunvelyos xarisxiani kvebas da Sesabamisi reJimis dacvas; 
d) akontrolebs struqturul qvedanayofSi mosamsaxureebis mier  Sinaganawesisa 

da SromiTi xelSekrulebis pirobebis dacvas da darRvevebis gamovlenis SemTxvevaSi 
akeTebs Sesabamis mimarTvas a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis 
gaerTianebis direqtoris mimarT; 

e) awvdis a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtors struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo procesis Sesaxeb 
informacias. 
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v) axorcielebs winamdebare debulebiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva saqmianoas. 

6. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRiis xelmZRvanelis mier Tavisi 
uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis (droebiTi Sromisuunarobis) gamo an 
sxva safuZvlis arsebobisas xelmZRvanelisaTvis SromiTi urTierTobis droebiT 
SeCerebisa, a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori akisrebs amave struqturuli qvedanayofis erT-erT TanamSromels 
struqturuli xelmZRvanelis droebiTi movaleobis Sesrulebas.   

7. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRis TanamSromelTa ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

8. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRis TanamSromelTa raodenoba ganisazRvreba 
sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

 9. qalaq qobuleTis #4 sabavSvo baRis TanamSromelTa daniSvna-gaTavisuflebas 
axorcielebs direqtori qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 

SeTanxmebiT. 

 
 

muxli 11. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo; 

 
1. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRi warmoadgens a(a)ip qobuleTis 

municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis struqturul qvedanayofs. 
2. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRis misamarTia: q.qobuleTi, rusTavelis 

 Cixi #-3. 
 
3. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) logopedi; 
v) medda (eqTani); 
z) mzareuli; 
T) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
i) mzareulis TanaSemwe; 
k) daraji; 
l) mne (sawyobis gamge); 
m) damlagebeli; 
 
4. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRs xelmZRvanelobs struqturuli 

qvedanayofis xelmZRvaneli, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan 
aTavisuflebs a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori, qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT. 

5. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRis xelmZRvaneli; 
a) uzrunvelyofs struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo  

saqmianobas: 
b) qmnis bavSvebisaTvis Sesabamisi sayofacxovrebo pirobebs; 
g) uzrunvelyos xarisxiani kvebas da Sesabamisi reJimis dacvas; 
d) akontrolebs struqturul qvedanayofSi mosamsaxureebis mier  Sinaganawesisa 

da SromiTi xelSekrulebis pirobebis dacvas da darRvevebis gamovlenis SemTxvevaSi 
akeTebs Sesabamis mimarTvas a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis 
gaerTianebis direqtoris mimarT; 

e) awvdis a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtors struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo procesis Sesaxeb 
informacias. 
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v) axorcielebs winamdebare debulebiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva saqmianoas. 

6. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRiis xelmZRvanelis mier Tavisi 
uflebamosilebis ganxorcielebis SeuZleblobis (droebiTi Sromisuunarobis) gamo an 
sxva safuZvlis arsebobisas xelmZRvanelisaTvis SromiTi urTierTobis droebiT 
SeCerebisa, a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtori akisrebs amave struqturuli qvedanayofis erT-erT TanamSromels 
struqturuli xelmZRvanelis droebiTi movaleobis Sesrulebas.   

7. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRis TanamSromelTa ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

8. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRis TanamSromelTa raodenoba ganisazRvreba 
sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

 9. qalaq qobuleTis #5 sabavSvo baRis TanamSromelTa daniSvna-gaTavisuflebas 
axorcielebs direqtori qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

 
 

muxli 12. sofel alambaris sabavSvo baRi;  

 
1. sofel alambaris sabavSvo baRi warmoadgens a(a)ip qobuleTis municipalitetis 

sabavSvo baRebis gaerTianebis struqturul qvedanayofs. 
2. sofel alambaris sabavSvo baRis misamarTia: qobuleTi, sofeli alambari. 
3. sofel alambaris sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) medda (eqTani); 
v) mzareuli; 
z) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
T) mne (sawyobis gamge); 
i)  daraji; 
k) damlagebeli; 
 
4. sofel alambaris sabavSvo baRi xelmZRvanelobs struqturuli qvedanayofis 

xelmZRvaneli, romelsac Tanamdebobaze niSnavs da Tanamdebobidan aTavisuflebs a(a)ip  
qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis direqtori, qobuleTis 
municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan SeTanxmebiT. 

5. sofel alambaris sabavSvo baRis xelmZRvaneli; 
a)uzrunvelyofs struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo  

saqmianobas: 
b) qmnis bavSvebisaTvis Sesabamisi sayofacxovrebo pirobebs; 
g) uzrunvelyos xarisxiani kvebas da Sesabamisi reJimis dacvas; 
d) akontrolebs struqturul qvedanayofSi mosamsaxureebis mier  Sinaganawesisa 

da SromiTi xelSekrulebis pirobebis dacvas da darRvevebis gamovlenis SemTxvevaSi 
akeTebs Sesabamis mimarTvas a(a)ip  qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis 
gaerTianebis direqtoris mimarT; 

e) awvdis a(a)ip qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis 
direqtors struqturul qvedanayofSi saaRmzrdelo-saganmanaTleblo procesis Sesaxeb 
informacias. 

v) axorcielebs winamdebare debulebiTa da moqmedi kanonmdeblobiT 
gaTvaliswinebul sxva saqmianoas. 

6. sofel alambaris sabavSvo baRis xelmZRvanelis mier Tavisi uflebamosilebis 
ganxorcielebis SeuZleblobis (droebiTi Sromisuunarobis) gamo an sxva safuZvlis 
arsebobisas xelmZRvanelisaTvis SromiTi urTierTobis droebiT SeCerebisa, a(a)ip  
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qobuleTis municipalitetis sabavSvo baRebis gaerTianebis direqtori akisrebs amave 
struqturuli qvedanayofis erT-erT TanamSromels struqturuli xelmZRvanelis 
droebiTi movaleobis Sesrulebas.   

7. sofel alambaris sabavSvo baRis TanamSromelTa ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

8. sofel alambaris sabavSvo baRi TanamSromelTa raodenoba ganisazRvreba 
sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

9. sofel alambaris sabavSvo baRis TanamSromelTa daniSvna-gaTavisuflebas 
axorcielebs direqtori qobuleTis municipalitetis sakrebulos TavmjdomaresTan 
SeTanxmebiT. 

 
 

muxli 13. sofel gvaras sabavSvo baRi; 

 

1. sofel gvaras sabavSvo baRi  წარმოადგენს ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების სტრუქტურულ ქვედანაყოფს. 

2. sofel gvaras sabavSvo baRis misamarTia: qobuleTi, sofeli gvara. 

3. sofel gvaras sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) medda (eqTani); 
v) mzareuli; 
z) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
T) mne (sawyobis gamge) 
i)  daraji; 
k) damlagebeli; 

4. sofel gvaras საბავშვო ბაღს ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით. 

5. sofel gvaras საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი; 

ა) უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო  

საქმიანობას: 

ბ) ქმნის ბავშვებისათვის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობებს; 

გ) უზრუნველყოს ხარისხიანი კვებას და შესაბამისი რეჟიმის დაცვას; 

დ) აკონტროლებს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში მოსამსახურეების მიერ  შინაგანაწესისა 

და შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაცვას და დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში 

აკეთებს შესაბამის მიმართვას ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების დირექტორის მიმართ; 

ე) აწვდის ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების 

დირექტორს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის შესახებ 

ინფორმაციას. 

v) ახორციელებს წინამდებარე დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა საქმიანოას. 

6. sofel gvaras საბავშვო ბაღიის ხელმძღვანელის მიერ თავისი უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობის (დროებითი შრომისუუნარობის) გამო ან სხვა საფუძვლის 

არსებობისას ხელმძღვანელისათვის შრომითი ურთიერთობის დროებით შეჩერებისა, ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი აკისრებს ამავე 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთ თანამშრომელს სტრუქტურული ხელმძღვანელის 

დროებითი მოვალეობის შესრულებას.   
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            7. sofel gvaras საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ufleba-movaleobani ganisazRvreba 
sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

             8 sofel gvaras საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება sabavSvo 

baRis saStato ganrigiT. 

            9. sofel gvaras საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებას 

ახორციელებს დირექტორი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით. 

 
 

muxli 14. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღი; 

 

1. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღი წარმოადგენს ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების სტრუქტურულ ქვედანაყოფს. 

2. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღის მისამართია: qobuleTi, sofeli Caisubani. 

3. sofel Caisubanis sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) medda (eqTani); 
v) mzareuli; 
z) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
T) mne (sawyobis gamge) 
i)  daraji; 
k) damlagebeli; 

4. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღს ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით. 

5. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი; 

ა) უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო  

საქმიანობას: 

ბ) ქმნის ბავშვებისათვის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობებს; 

გ) უზრუნველყოს ხარისხიანი კვებას და შესაბამისი რეჟიმის დაცვას; 

დ) აკონტროლებს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში მოსამსახურეების მიერ  შინაგანაწესისა 

და შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაცვას და დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში 

აკეთებს შესაბამის მიმართვას ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების დირექტორის მიმართ; 

ე) აწვდის ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების 

დირექტორს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის შესახებ 

ინფორმაციას. 

5) ახორციელებს წინამდებარე დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა საქმიანოას. 

6. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღიის ხელმძღვანელის მიერ თავისი უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობის (დროებითი შრომისუუნარობის) გამო ან სხვა საფუძვლის 

არსებობისას ხელმძღვანელისათვის შრომითი ურთიერთობის დროებით შეჩერებისა, ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი აკისრებს ამავე 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთ თანამშრომელს სტრუქტურული ხელმძღვანელის 

დროებითი მოვალეობის შესრულებას.   

            7. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 
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             8 sofel Caisubanis საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება 

sabavSvo baRis saStato ganrigiT. 

            9. sofel Caisubanis საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებას 

ახორციელებს დირექტორი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით. 

 

muxli 15. sofel saCinos საბავშვო ბაღი; 

 

1. sofel saCinos საბავშვო ბაღი წარმოადგენს ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების სტრუქტურულ ქვედანაყოფს. 

2. sofel saCinos საბავშვო ბაღის მისამართია: qobuleTi, sofeli saCino. 

3. sofel saCinos sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) medda (eqTani); 
v) mzareuli; 
z) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
T) mne (sawyobis gamge); 
i)  daraji; 
k) damlagebeli; 
 
Caqvis jgufi: 
 
a) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
b) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
g)  mzareuli; 
 

4. sofel saCinos საბავშვო ბაღს ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით. 

5. sofel saCinos საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი; 

ა) უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო  

საქმიანობას: 

ბ) ქმნის ბავშვებისათვის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობებს; 

გ) უზრუნველყოს ხარისხიანი კვებას და შესაბამისი რეჟიმის დაცვას; 

დ) აკონტროლებს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში მოსამსახურეების მიერ  შინაგანაწესისა 

და შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაცვას და დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში 

აკეთებს შესაბამის მიმართვას ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების დირექტორის მიმართ; 

ე) აწვდის ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების 

დირექტორს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის შესახებ 

ინფორმაციას. 

5) ახორციელებს წინამდებარე დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა საქმიანოას. 

6. sofel saCinos საბავშვო ბაღიის ხელმძღვანელის მიერ თავისი უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობის (დროებითი შრომისუუნარობის) გამო ან სხვა საფუძვლის 

არსებობისას ხელმძღვანელისათვის შრომითი ურთიერთობის დროებით შეჩერებისა, ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი აკისრებს ამავე 
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სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთ თანამშრომელს სტრუქტურული ხელმძღვანელის 

დროებითი მოვალეობის შესრულებას.   

            7. sofel saCinos საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ufleba-movaleobani ganisazRvreba 
sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

             8 sofel saCinos საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება sabavSvo 

baRis saStato ganrigiT. 

            9. sofel saCinos საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებას 

ახორციელებს დირექტორი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით. 

 

muxli 16.  daba oCxamuris საბავშვო ბაღი; 

 

1. daba oCxamuris საბავშვო ბაღი წარმოადგენს ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების სტრუქტურულ ქვედანაყოფს. 

2. daba oCxamuris საბავშვო ბაღის მისამართია: qobuleTi, daba oCxamuri, Tamar mefis 
quCa #-7 a.  

3 daba oCxamuris sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) medda (eqTani); 
v) mzareuli; 
z) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
T) mne (sawyobis gamge) 
i)  daraji; 
k) damlagebeli; 
cecxlauris jgufi: 
a) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
b) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
g) mzareuli;  
d) damlagebeli; 

4. daba oCxamuris საბავშვო ბაღს ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით. 

5.  daba oCxamuris საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი; 

ა) უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო  

საქმიანობას: 

ბ) ქმნის ბავშვებისათვის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობებს; 

გ) უზრუნველყოს ხარისხიანი კვებას და შესაბამისი რეჟიმის დაცვას; 

დ) აკონტროლებს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში მოსამსახურეების მიერ  შინაგანაწესისა 

და შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაცვას და დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში 

აკეთებს შესაბამის მიმართვას ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების დირექტორის მიმართ; 

ე) აწვდის ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების 

დირექტორს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის შესახებ 

ინფორმაციას. 

5) ახორციელებს წინამდებარე დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა საქმიანოას. 

6. daba oCxamuris საბავშვო ბაღიის ხელმძღვანელის მიერ თავისი უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობის (დროებითი შრომისუუნარობის) გამო ან სხვა საფუძვლის 
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არსებობისას ხელმძღვანელისათვის შრომითი ურთიერთობის დროებით შეჩერებისა, ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი აკისრებს ამავე 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთ თანამშრომელს სტრუქტურული ხელმძღვანელის 

დროებითი მოვალეობის შესრულებას.   

            7. daba oCxamuris საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ufleba-movaleobani ganisazRvreba 
sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

             8 daba oCxamuris საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება sabavSvo 

baRis saStato ganrigiT. 

            9. daba oCxamuris საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებას 

ახორციელებს დირექტორი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით. 

muxli 17. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღი; 

 

1. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღი წარმოადგენს ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების სტრუქტურულ ქვედანაყოფს. 

2. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღის მისამართია: qobuleTi, sofeli cixisZiri. 

3. cixisZiris Temis sabavSvo baRi Sedgeba: 
a) xelmZRvaneli; 
b) meTodisti; 
g) aRmzrdeli-maswavlebeli; 
d) musikis maswavlebeli; 
e) medda (eqTani); 
v) mzareuli; 
z) aRmzrdelis TanaSemwe (ZiZa); 
T) mne (sawyobis gamge) 
i)  daraji; 
k) damlagebeli; 

4. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღს ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ქვედანაყოფის 

ხელმძღვანელი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი, ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეთანხმებით. 

5. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღის ხელმძღვანელი; 

ა) უზრუნველყოფს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო  

საქმიანობას: 

ბ) ქმნის ბავშვებისათვის შესაბამისი საყოფაცხოვრებო პირობებს; 

გ) უზრუნველყოს ხარისხიანი კვებას და შესაბამისი რეჟიმის დაცვას; 

დ) აკონტროლებს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში მოსამსახურეების მიერ  შინაგანაწესისა 

და შრომითი ხელშეკრულების პირობების დაცვას და დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში 

აკეთებს შესაბამის მიმართვას ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების 

გაერთიანების დირექტორის მიმართ; 

ე) აწვდის ა(ა)იპ  qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების 

დირექტორს სტრუქტურულ ქვედანაყოფში სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროცესის შესახებ 

ინფორმაციას. 

5) ახორციელებს წინამდებარე დებულებითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა საქმიანოას. 

6. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღიის ხელმძღვანელის მიერ თავისი უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობის (დროებითი შრომისუუნარობის) გამო ან სხვა საფუძვლის 

არსებობისას ხელმძღვანელისათვის შრომითი ურთიერთობის დროებით შეჩერებისა, ა(ა)იპ  

qobuleTis municipalitetis საბავშვო ბაღების გაერთიანების დირექტორი აკისრებს ამავე 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ერთ-ერთ თანამშრომელს სტრუქტურული ხელმძღვანელის 

დროებითი მოვალეობის შესრულებას.   
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            7. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ufleba-movaleobani 
ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 

             8 cixisZiris Temis საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრება sabavSvo 

baRis saStato ganrigiT. 

            9. cixisZiris Temis საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა დანიშვნა-გათავისუფლებას 

ახორციელებს დირექტორი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით. 

 

muxli 18. pedagogiuri sabWo 
 

      1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების pedagogiuri 
sabWo (SemdgomSi pedsabWo) aris dawesebulebis saganmanaTleblo-saaRmzrdelo 
procesis marTvis mudmivmoqmedi kolegialuri organo, romelsac xelmZRvanelobs 
meTodisti. pedsabWos SemadgenlobaSi Sedis yvela aRmzrdeli Tanabari xmis uflebiT. 
      2. pedsabWo ikribeba minimum erTjer sam TveSi da uflebamosilia Tu saxezea 
aranakleb mTeli Semadgenlobis ori mesamedi. 
      3. p/sabWos prioritetebia: SemoqmedebiTi Ziebis, saukeTeso novaciebis, saavtoro 
(alternatiuli) programebis da sacdeli masalebis ganxilva-danergva. winadadebebis 
SemuSaveba dawesebulebis saganmanaTleblo-saaRmzrdelo sakiTxebze. igi ganixilavs 
s/baRSi arsebul mdgomareobas da afasebs mas, SeimuSavebs rekomendaciebsa da 
daskvnebs. 
 

muxli 19. sameurveo sabWo 
 

     1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებისთვის materialuri 
da finansuri saxsrebis mozidvis, direqtoris mier xarjvisa da qonebis gankargvis 
kontrolisa da saganmanaTleblo-saaRmzrdelo procesis sworad warmarTvis mizniT 
iqmneba sameurveo sabWo. 

     2. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების sameurveo sabWo 
Sedgeba 7 wevrisagan, romelTac irCeven mSobelTa da aRmzrdelTa Semadgenlobidan 2 
wlis vadiT. s/sabWo  Tavis Semadgenlobidan irCevs Tavmjdomares da moadgiles. igi 
ikribeba minimum TveSi erTjer. sxdomas iwvevs da uZRveba sabWos Tavmjdomare; 
     3. sameurveo sabWo uflebamosilia miiRos gadawyvetileba Tu mis sxdomas eswreba 
naxevarze meti; 
     4. sameurveo sabWos gadawyvetileba miRebulad iTvleba Tu mas mxars dauWers 
damswre wevrTa naxevarze meti; 
     5. sameurveo sabWos sxdomis dRis wesrigi, sxdomaze damswreTa vinaoba, 
kemWrisyris Sedegi da miRebuli gadawyvetileba formdeba sabWos sxdomis oqmiT, 
romelsac xels awers sameurveo sabWos Tavmjdomare da mdivani; 
    6. sameurveo sabWos wevris uflebamosilebis vadamde Sewyvetis SemTxvevaSi mis 
adgils iWers arCevnebSi monawile naklebi xmebis mqone kandidati. aseTis ararsebobis 
SemTxvevaSi wevris arCeva xdeba Sesabamisad mSobelTa saerTo krebaze an pedagogiuri 
sabWos mier. 
    7. sameurveo sabWos pirveli arCevnebis Catarebis wessa da dros brZanebiT 
gansazRvravs sabavSvo baRis direqtori; 
    8. sameurveo sabWos Semdgomi arCevnebis Catarebis wesi, misi wevris 
uflebamosileba da sxva sakiTxebi, romlebic ar aris daregulirebuli winamdebare 
wesdebiT ganisazRvreba sabavSvo baRis SinaganawesiT. 
   9. sameurveo sabWo:  
a) sabavSvo baRis finansuri saqmianobis gakontrolebis mizniT gamoiTxovs 
dokumentacias, moismens informacias dagegmili finansuri RonisZiebebis Sesaxeb, 
gascems Tanxmobas qonebis gankargvasTan dakavSirebuli qmedebebis ganxorcielebaze, 
Tu Rirebuleba aRemateba s/baRis finansuri saxsrebis 10%-s. 
b) sabavSvo baRis direqtoris wardginebiT amtkicebs sabavSvo baRis Sinaganawess; 
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g) ganixilavs saCivrebs da iRebs Sesabamis zomebs; 
d) mis kompetenciaSi Semaval sakiTxebze qmnis samuSao jgufebs, romlebic asruleben 
davalebebs da angariSvaldebulni arian mis winaSe; 
e) adgens muSaobis reglaments; 
v) ganixilavs direqtoris mier SemuSavebuli wliuri sabavSvo baRis samuSao gegmas; 
z) ismens direqtoris angariSs saaRmzrdelo-saganmanaTleblo programebis 
ganxorcielebasTan dakavSirebiT; 
T/ direqtoris mier saaRmzrdelo saqmianobisaTvis Seuferebeli an sabavSvo  baRis 
interesebis saziano qmedebis Cadenisa da kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva 
SemTxvevebSi uflebamosilia siiTi Semadgenlobis naxevarze metis iniciativiT 
iSuamdgomlos municipalitetis sakrebulos winaSe direqtorisaTvis uflebamosilebis 
vadamde Sewyvetis Taobaze. 
i) axorcielebs arasabiujeto saxsrebis mozidvas da maT gankargvaze kontrols; 
k) zrunavs materialur-teqnikuri bazis gaumjobesebaze; 
l) SeimuSavebs saganmanaTleblo-saaRmzrdelo novaciebs da waradgens gansaxilvelad 
misi Semdgomi realizaciis mizniT; 
m) sameurveo sabWos ufleba aqvs moiTxovos Sesabamisi komisia aRmzrdelis 
kvalifikaciis gasarkvevad da uaryofiTi daskvnis SemTxvevaSi, pedagogTan vadamde 
Sewyvitos SromiTi urTierToba; 
n) asrulebs winamdebare wesdebiT, sabavSvo baRis SinaganawesiT da moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenil sxva funqciebs. 

 

 

muxli 20. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის sabavSvo baRis qoneba, dafinanseba, 
angariSgeba 

 

      1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების qonebas 
warmoadgens misi saqmianobis Sedegad SeZenili qoneba an/da kanonmdeblobiT dadgenili 
wesiT sakuTrebaSi gadacemuli qoneba. 

      2. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებას saWiroebis 
SemTxvevaSi winamdebare wesdebiT gansazRvruli miznebis misaRwevad qobuleTis 
municipalitetis an/da sxva dawesebulebis (fizikuri, iuridiuli piris) mier gadaecema 
qoneba sakuTrebaSi an/da sargeblobaSi kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 

     3. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების finansur wyaros 
warmoadgens: 
a) adgilobrivi biujeti da sabavSvo baRSi swavlebisaTvis wilobrivi Semonatani, 
romlis ganakveTi ganisazRvreba SinaganawesiT, romelic SeTanxmebuli unda iyos 
municipalitetis sakrebulosTan.  
b) saqarTvelos kanonmdeblobiT nebadarTuli sxva Semosavlebi; 

g) ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება uflebamosilia eweodes 
damxmare xasiaTis samewarmeo saqmianobas, miRebuli mogeba unda moxmardes sabavSvo 
baRis miznebis realizacias. 

d) ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებას ufleba aqvs daawesos 
gadasaxadi standarts zeviT gaweul momsaxurebaze, romelsac gansazRvravs 
SinaganawesiT; 

e) ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება valdebulia 
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT awarmoos safinanso saqmianobis aRricxva-
angariSgeba, Seadginos balansi da waradginos municipalitetis gamgeobis safinanso 
samsaxurSi. 

v) ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების finansur operaciebs 
axorcielebs buRalteri, romelic angariSvaldebulia direqtoris winaSe; 

z) ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების wliur 
xarjTaRricxvas, saStato ganrigsa da Tanamdebobriv sargos gansazRvravs direqtori 
municipalitetis sakrebulosTan SeTanxmebiT. 
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muxli 21. saqmianoba, romelic saWiroebs municipalitetis sakrebulos Tanxmobas 
 

       1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების biujets 
direqtori warudgens SesaTanxmeblad municipalitetis sakrebulos. 
       2. municipalitetis sakrebulo sabavSvo baRis biujets iTanxmebs mxolod 
adgilobrivi biujetidan gamoyofil asignebaTa farglebSi. 

       3. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება uflebamosilia 
municipalitetis sakrebulos TanxmobiT ganaxorcielos Semdegi qmedebebi. 

a) adgilobrivi biujetis dafinansebis farglebSi ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

საბავშვო ბაღების გაერთიანების saStato ganrigisa da xelfasis fondis gansazRvra. 
b) adgilobrivi biujetis dafinansebis farglebSi sabavSvo baRis misaRebi kontigentis 
fasiani Semonatanis gansazRvra. 

g) ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების sakuTrebaSi an/da 
sargeblobaSi arsebuli qonebis moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvruli formiT 
gankargva. 

       4. municipalitetis sakrebulos uari 21-e muxlis me-3 punqtiT gansazRvruli 
qmedebebis ganxorcielebaze unda iyos dasabuTebuli. 

 

muxli 22. saxelmwifo kontroli 
 

     1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების  saqmianobaze 
kontrols saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad axorcielebs qobuleTis 
municipalitetis sakrebulo. 

     2. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების saaRmzrdelo-
saganmanaTleblo saqmianobaze koordinacias axorcielebs qobuleTis municipalitetis 
gamgeobis Sesabamisi samsaxuri. 

     3. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების saqmianobis 
SeCereba an/da akrZalva xorcieldeba moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvrul 
SemTxvevebSi dadgenili wesiT. 
 

 

muxli 23. zianis anazRaureba 
 

      1. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება pasuxs agebs im 
zianisaTvis, romelic miadga mesame pirebs direqtorze dakisrebuli movaleobis 
Sesrulebisas iseTi moqmedebis gamo romelic iwvevs zianis anazRaurebis 
valdebulebas.  

      2. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების pasuxismgebloba 
Semoifargleba misi qonebiT. 
 

 
 

 

muxli 24. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების wesdebaSi 
cvlilebis an/da damatebis Setana 

 

          ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების wesdebaSi 
cvlilebisa an/da damatebis Setana xorcieldeba kanonmdeblobiT dadgenili wesiT 
qobuleTis municipalitetis sakrebulos gankargulebis safuZvelze. 
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muxli 25. ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების 
reorganizacia da likvidacia 

 

        ა(ა)იპ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების reorganizacia an/da 
likvidacia xorcieldeba kanonmdeblobiT dadgenili wesiT qobuleTis 
municipalitetis sakrebulos gankargulebis safuZvelze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                   

 
 

 
 

 


