
                                                                                              

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

საკითხთა კომისიის აპარატის  

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა 

თავი I 

ზოგადი დებულებანი 

             

 მუხლი 1. 

  1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის აპარატი (შემდგომში - კომისიის აპარატი) არის 

კომისიისადმი დაქვემდებარებული უმაღლესი საბჭოს აპარატის მუდმივმოქმედი 

სტრუქტურული ერთეული, რომლის ძირითადი ფუნქციაა უმაღლესი საბჭოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა, მის 

შეუფერხებელ განხორციელებასთან დაკავშირებული ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება. 

2. კომისიის აპარატი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს 

კონსტიტუციით, ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ~ საქართველოს 

კონსტიტუციური კანონით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, ,,საჯარო 

სამსახურის შესახებ~ საქართველოს კანონით, უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით, უმაღლესი 

საბჭოს აპარატის დებულებით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა 

კომისიის დებულებით, ამ დებულებით, უმაღლესი საბჭოს თავჯდომარის აქტებითა და სხვა 

აქტებით. 

 

 

თავი II 

კომისიის აპარატის ამოცანები და ფუნქციები 

მუხლი 2. 



უმაღლესი საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა 

კომისიის აპარატის  ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია: 

ა) კომისიის სამუშაო გეგმების, სამუშაო გეგმით გათვალისწინებული კანონპროექტების, 

უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა გადაწყვეტილებათა პროექტების, კომისიის 

გადაწყვეტილებათა პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობა, კანონპროექტებზე დასკვნების, 

შენიშვნებისა და წინადადებების მომზადებაში, კომისიის საკონტროლო, ორგანიზაციულ და სხვა 

საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება; 

ბ) კომისიის სახელზე შემოსული და გასული კორესპოდენციების მიღება, აღრიცხვა, 

ganxilva-damuSavebasa და შესრულებაზე კონტროლი; 

გ) კომისიის თავმჯდომარესთან და კომისიის წევრებთან მოქალაქეთა მიღების 

ორგანიზება; 

დ) კომისიის თავმჯდომარის და კომისიის მიერ გამართული სხდომების, ღონისძიებების 

და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება; 

ე) საკონსულტაციო და ანალიტიკური ფუნქციების, ორგანიზაციულ _ ტექნიკური 

მომსახურებისა და საქმისწარმოების განხორციელება; 

ვ) კომისიის თავმჯდომარის და კომისიის  wevrTa ცალკეული დავალებების შერულება; 

  3. კომისიის აპარატის სტრუქტურასა და საშტატო ერთეულთა რაოდენობას კომისიის 

თავმჯდომარის წინადადებების გათვალისწინებით განსაზღვრავს უმაღლესი საბჭოს აპარატის 

უფროსი და დასამტკიცებლად წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს. 

  4. კომისიის აპარატის შემადგენლობაში შედიან კომისიის აპარატის უფროსი, კომისიის 

თავმჯდომარის თანაშემწე და სპეციალისტები (საშტატო განრიგით გათვალისწინებული 

მოხელეები და მოწვეული სპეციალისტები), რომელთა უფლება–მოვალეობები განისაზღვრება 

კანონმდებლობით, ამ დებულებით, აგრეთვე უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და კომისიის 

დებულებებით. 

თავი III 

კომისიის აპარატის ხელმძღვანელობა და პერსონალი 

       მუხლი 3. 

1. კომისიის აპარატს, კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად, ხელმძღვანელობს კომისიის 

აპარატის უფროსი. 

 

       2. კომისიის აპარატის უფროსს - შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების 

ვადით და კომისიის აპარატის სხვა საჯარო მოსამსახურეებს, შესაბამისი კომისიის 



თავმჯდომარის წარდგინებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით, თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს უმაღლესი 

საბჭოს აპარატის უფროსი. 

       მუხლი 4. 

1. კომისიის აპარატის უფროსი:  

ა) კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად ახორციელებს კომისიის აპარატის საერთო 

ხელმძღვანელობას, კომისიის აპარატის მუშაკთა შორის ანაწილებს ფუნქციებსა და დავალებებს, 

პასუხისმგებელია კომისიის აპარატისათვის დაკისრებული ამოცანებისა და მოვალეობების 

შესრულებაზე, კოორდინაციას უწევს კომისიის აპარატსა და უმაღლესი საბჭოს აპარატის სხვა 

სტრუქტურულ ერთეულებს შორის ურთიერთობებს; 

ბ) ორგანიზებას უწევს კომისიის სხდომების მომზადებას, მიღებული გადაწყვეტილებებისა 

და სხდომათა ოქმების გაფორმებას; 

გ) უზრუნველყოფს კომისიის აპარატის მუშაკთა მიერ შრომის დისციპლინის დაცვას, 

კომისიის თავმჯდომარეს წარუდგენს წინადადებებს მათი წახალისებისა და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის შესახებ; 

დ) ასრულებს კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის wevrTa  დავალებებს; 

ე) ასრულებს კანონმდებლობით, კომისიის, უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და კომისიის 

აპარატის დებულებებით  განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს. 

2. კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე უზრუნველყოფს:     

ა)  კომისიის თავმჯდომარის და კომისიის მიერ გამართული სხდომების, ღონისძიებების და 

საჯარო შეხვედრების ორგანიზებას; 

ბ) კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის საქმიანობის შესახებ მასმედიის საშუალებებით 

გავრცელებული ინფორმაციის თავმოყრასა და სისტემატიზაციას; 

გ) კომისიის სხდომების, შეხვედრების, ღონისძიებების გამართვის შესახებ ინფორმაციის 

გავრცელებას; 

დ) კომისიის თავმჯდომარისათვის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომის გამართვისას 

დახმარების გაწევას: ბიუროს მასალების მიწოდებას, ინიციატივების დარეგისტრირებას; 

ე) ასრულებს კანონმდებლობით, კომისიის, უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და კომისიის 

აპარატის დებულებებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს. 

 

 

3. კომისიის აპარატის სპეციალისტები: 



ა) მუშაობენ კომისიის დებულებით განსაზღვრულ დარგობრივ მიმართულებათა 

საკითხებზე, მონაწილეობენ კანონპროექტების, უმაღლესი საბჭოს დადგენილებებისა და სხვა 

გადაწყვეტილებათა პროექტების, კომისიის გადაწყვეტილებათა პროექტების შემუშავებაში, 

კანონპროექტებზე დასკვნებისა და მოხსენებების მომზადებაში, კომისიის საკონტროლო, 

ორგანიზაციულ და სხვა საქმიანობაში;  

ბ) აღნუსხავენ უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტების განხილვისას 

გამოთქმულ შენიშვნებსა და წინადადებებს; 

გ) ასრულებენ  კომისიის თავმჯდომარისა და კომისიის წევრთა დავალებებს; 

დ) ასრულებენ კანონმდებლობით, კომისიის, უმაღლესი საბჭოს აპარატისა და კომისიის 

აპარატის დებულებებით განსაზღვრულ სხვა ფუნქციებს.     

    მუხლი 5. 

     კომისიის აპარატის  უფროსი არის უმაღლესი საბჭოს აპარატის თანამდებობის პირი. 

    მუხლი 6. 

      1. კომისიის აპარატის თანამშრომლები არიან საჯარო მოსამსახურეები, რომლებიც 

ახორციელებენ კანონმდებლობით, უმაღლესი საბჭოს აპარატის დებულებით, კომისიის 

დებულებით, ამ დებულებით და თანამდებობრივი ისტრუქციებით მათზე დაკისრებული 

ამოცანების შესრულებას. 

    მუხლი 7. 

      კომისიის აპარატის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში კომისიის აპარატის უფროსის 

მოვალეობას დროებით  ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის  თანაშემწე. 

თავი IV 

დასკვნითი დებულება 

       მუხლი 8. 

      1. კომისიის აპარატის დებულებას უმაღლესი საბჭოს აპარატის უფროსის წარდგინებით 

ბრძანებით ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. 

      2. კომისიის აპარატის  დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება უმაღლესი 

საბჭოს თავმჯდომარის ბრძანებით. 

      3.  კომისიის აპარატის  რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 


