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  ხონის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური (შემდგომ - 
სამსახური) არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული, 
რომელიც ახორციელებს მერიის საქმიანობის ორგანიზაციულ, სამართლებრივ, 
ანალიტიკურ და საინფორმაციო უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების საქმიანობის 
კოორდინირებას. ადმინისტრაციული სამსახური თავის საქმიანობაში 
ხელმძღვანელობს საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი-“ს, საქართველოს კანონით „საჯარო სამსახურის 
შესახებ“, საქართველოს სხვა კანონებით, კანონქვემდებარე აქტებით, ხონის 
მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებითა და ადმინისტრაციული სამსახურის 
დებულებით.

სამსახურს ხელმძღვანელობს სამსახურის ხელმძღვანელი. სამსახურის 
შემადგენლობაში შედიოდა 4 (ოთხი) განყოფილება: საქმისწარმოებისა და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება, იურიდიული განყოფილება, 
წარმომადგენელთა   კოორდინაციის   უზრუნველყოფის   განყოფილება, 
სახელმწიფო შესყიდვებისა  და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის 
განყოფილება.

 ადმინისტრაციულ სამსახურში დასაქმებული იყო 50 საჯარო მოსამსახურე.

2019 წლის განმავლობაში „საქმისწარმოების ერთიანი წესის“ შესაბამისად 
სამსახურმა ორგანიზებულად, დადგენილ ვადებში უზრუნველყო 
საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის პროცესის წარმოება (შემოსული 
დოკუმენტაციის რეგისტრაცია, თანამდებობის პირთა მიერ გაცემული 
დავალებების დაგზავნა და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობა).

2019 წლის განმავლობაში შემოსული იყო 8982 წერილი და კორესპოდენცია 
(განცხადება, მომართვა და სხვა). სამსახურმა დადგენილ ვადებში უზრუნველყო 
შესაბამისი რეაგირება, სხვადასხვა ორგანიზაციებისათვის, ფიზიკური და 
იურიდიული პირებისათვის წერილების დაგზავნა და პასუხების მიწოდება. 
საპასუხო წერილი ფოსტით გაეგზავნა  724 მოქალაქეს.  ხელზე გადაეცა 2056 
მოქალაქეს, ინტერფლოუთი გაიგზავნა 1647, შემოვიდა და გატარდა 1190 შიდა 
დოკუმენტი. მომზადდა და გამოიცა  1659 ინდივიდუალურ სამართლებრივი 
აქტი-მერის ბრძანება.

2019 წელს ხონის მინიციპალიტეტის მერიაში სხვადასხა უწყებებიდან,  
ორგანიზაციებიდან და ფიზიკური პირებიდან შემოვიდა 61 განცხადება საჯარო 
ინფრომაციის გამოთხოვასთან დაკავშირებით. პასუხი დადგენილ ვადებში 



გაცემულ იქნა ყველა მოთხოვნაზე.
განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა ფიზიკური პირების კოლექტიურ 

განცხადებებზე რეაგირებას. სამსახურმა დადგენილ ვადებში უზრუნველყო 
შემოსულ 62 კოლექტიური განცხადების შესაბამისი უფლებამოსილი პირებისა 
და სტრუქტურებისადმი დაგზავნა, შესრულებაზე კონტროლის ორგანიზაცია 
და განმცხადებლებისათვის პასუხების დროულად მიწოდება.

ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით გაწეულ იქნა მნიშვნელოვანი 
ანალიტიკური სამუშაო: მოწესრიგდა საჯარო მოხელეთა პირადი საქმეები.  
ასევე მოხდა მათი ატვირთვა ehrms-ზე.

განისაზღვრა პრიორიტეტები საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების  
მიზნით, ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნა შესაბამისი ფინანსური 
უზრუნველყოფა. ყოველივე ეს ხელს შეუწყობს საჯარო მოხელეთა მიერ მათზე 
დაკისრებული უფლება-მოვალეობების უკეთ შესრულებას. ასევე მინდა 
გითხრათ, რომ 2019 წელს მერიიდან ტრენინგ-სემინარებში მონაწილეობა მიიღო 
79 თანამშრომელმა.

2019 წელს სამსახურის მიერ ორგანიზებული იქნა დაინტერესებული 
პირების შეხვედრების მოწყობა მერთან. ამისათვის გამოყოფილი იყო სამშაბათი 
და ხუთშაბათი დღე, დილის 12 საათიდან 15 საათამდე. წლის განმავლობაში 
მერთან და მერიის თანამდებობის პირებთან გარდა სპეციალურად გამოყოფილი 
დღეებისა სხვა სამუშაო დღეებშიც ხდებოდა მოქალაქეთა მიღება.2019 წელში 
მერიაში მიღებაზე იმყოფებოდა  900 ფიზიკური პირი. 

მიღებებზე ძირითადად დასმული იყო მატერიალური, ერთჯერადი 
ფულადი დახმარების, სამედიცინო თანადაფინანსების, დასაქმებისა და 
სოციალური ხასიათის საკითხები. დასმულ საკითხთა უმრავლესობა შესრულდა 
კანონით დადგენილი წესების სრული დაცვით.

2019 წლის განმავლობაში სამსახურმა სხვადასხვა საკითხებზე 
კვალიფიციური იურიდიული დახმარება გაუწია მერიის თანამდებობის პირებს, 
მერიის სამსახურებს და ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებს. 
ჩვენს მიერ პრაქტიკულად შემუშავდა და იურიდიული ექსპერტიზა გაეწია 
მერიის მიერ მომზადებულ ყველა დოკუმენტს. ადმინისტრაციული სამსახურის 
იურისტებმა საანგარიშო პერიოდში წარმოადგინეს მუნიციპალიტეტის მერია 
სასამართლოში სხვადასხვა საქმეზე და კვალიფიციურად დაიცვეს მოპასუხის 
ინტერესები. მერიის ოთხივე იურისტი შესაბამისად მიმაგრებული არის 
სამუშაო აღწერილობით სხვადასხვა სტრუქტურულ ერთეულებზე და 
ახორციელებენ სტრუქტურული ერთეულების მიერ მომზადებული 
სამართლებრივი აქტების, განკარგულების, დადგენილებების პროექტების 
ვიზირებებს.

კანონმდებლობის ფარგლებში სრულიად დაცული იყო საიდუმლო 
დოკუმენტების წარმოების წესები და მოვლა-შენახვის სარეჟიმო მოთხოვნები.

2019 წელს მუშაობას განაგრძობდა მერიის სათათბირო ორგანო სამოქალაქო 
მრჩეველთა საბჭო, რომელიც შედგება 17 წევრისაგან. წლის განმავლობაში 
ჩატარდა ორი სხდომა. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომებზე განხილულ 



იქნა ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2019 წლის პროექტი, 2019 წელში 
დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების წარდგენა-განხილვა და სხვა 
საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხები.

      მოგეხსენებათ, ასევე ჩვენი ამოცანაა საჯარო ინფორმაციის დამუშავება, 
კანონისა და მოთხოვნის  შესაბამისად გაცემა, საჭიროების შემთხვევაში. 
მასალების საინფორმაციო საშუალებებით გაშუქება, ბეჭდური მედიისთვის 
მიწოდება და პროაქტიულად გამოქვეყნება.
   ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოებისა და საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის განყოფილების მიერ, საჯარო ინფორმაციის სრულყოფილად 
გამოქვეყნებისა და გამგეობის სამსახურების მეტი საჯაროობის უზრუნველყოფის 
მიზნით, ფუნქციონირებს  საკრებულოსა და გამგეობის საინფორმაციო ვებ-
გვერდის KHONI.GOV.GE .
   საიტზე სისტემატიურად ხდება ინფორმაციის განახლება. დაინტერესებულ პირს 
აღნიშნულ ვებ გვერდზე შეუძლია  იხილოს სიახლეები, ინფორმაცია მიმდინარე 
და დაგეგმილი პროექტების შესახებ, უახლესი ღონისძიებები, სხვადასხვა სახის 
დოკუმენტები, ფოტო და ვიდეო მასალა. იქვეა, განთავსებული მოცულობითი 
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წესი და სხვა საჭირო ფორმები და კანონები.
საიტი გამართულად მუშაობს, მიმდინარეობს მუდმივი და განახლებადი 
ინფორმაციის ატვირთვა.
    გარდა ამისა,   გვაქვს ოფიციალური facebook  გვერდი ( 6 175-მდე 
მომხმარებელი), სადაც ხდება როგორც სამსახურების მიერ დაგეგმილი 
აქტივობების დაანონსება, ისე - გაშუქება  (გვერდი 2019 წელს გამოეხმაურა, 
როგორც საკრებულოს, ისე გამგეობის მიერ დაგეგმილ სოციალურ, ეკონომიკურ, 
კულტულურ, ინფრასტრუქტურულ, საკანონმდებლო, საკონკურსო-საატესტაციო 
ღონისძიებებს, თათბირებს, ვიზიტებს და ა.შ.). აქვე, განთავსდა ინფორმაცია 
მთავრობის, სამინისტროების დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებები 
შესახებ. 
   2019 წელს მაქსიმალურად ავითვისეთ საინფორმაციო საშუალება guardian.ge-ს, 
top news-ის  მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. გაზეთ „ხონში“, 
თვეში ორჯერ, იბეჭდებოდა  ყველა მნიშვნელოვნი ღონისძიების შესახებ, რაც 
თვითმმართველობის მიერ ხორციელდებოდა. 
   გარდა ამისა, სამსახურის უშუალო კოორდინაციით,  საქართველოს ცენტრალურ 
არხების (საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რუსთავი 2,  იმედი, რადიო  ,, ძველი 
ქალაქი,, , მეგა-ტვ) საშუალებით გაშუქდა ხონის მუნიციპალიტეტის აქტუალური 
საკითხების შესახებ.
    დაიგეგმა და განხორციელდა არაერთი  გასვლითი შეხვედრა, სადაც  
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ადმინისტარციული 
ერთეულების მოსახლეობას უშუალოდ ხვდებოდნენ   მათი პრობლემების 
გაცნობის მიზნით. ხდებოდა პროექტების ადგილზე მონიტორინგი.
   წლის განმავლობაში მომზადდა და დარიგდა სხვადასხვა შინაარსის 
საინფორმაციო გაზეთი. 
 წლის ბოლოს გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში, თვალსაჩინო ადგილზე 
მოეწყო 2019  წელს ხონში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების 
ამსახველი ფოტომასალა.



    ჩვენი მიზანია ბევრად უფრო გამჭირვალე გავხადოთ თვითმმართველობის 
მუშაობა, მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, რისთვისაც დაგეგმილია 
რიგი ღონისძიებები: გაგრძელდება მოსახლეობასთან შეხვედრები, საჯარო 
ინფორმაციის გავცელების მიზნით ვგეგმავთ თანამშრომლობას როგორც 
ცენტრალურ და ადგილობრივ ტელეარხებთან, ისე სხვადასხვა მედია 
საშუალებებთან. მოსახლეობასთან მეტი კომუნიკაციის მიზნით,  ვგეგმავთ  ცხელი 
ხაზის ამოქმედებას.
           2019 წელს ხონის მუნიციპალიტეტის მერიაში გამოცხადდა ადგილობრივი  
თვითმმართველობის მოხელეთა შესარჩევი  ორი კონკურსი.
        მერიის მიერ გამოცხადებული ვაკანტურ ადგილებთან დაკავშირებით 
კონკურსის განთავსება ხდება საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 
ადმინისტრირებული ვებ - გვერდის მეშვეობით. 
       საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ მერს დასანიშნად წარუდგინა 6 
კანდიდატი.
     
        ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენელთა კოორდინაციის 
განყოფილება უზრუნველყოფდა ინფორმაციის მიწოდებას მერისათვის 
შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 
თვითმართველობის ორგანოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
       განყოფილება უზრუნველყოფდა მერთან ადმინისტრაციულ ერთეულებში 
მერის წარმომადგენლების თათბირების ორგანიზებას, რომელიც ყოველი კვირის 
ოთხშაბათს იმართება.
      განყოფილება უწევს წარმომადგენლებს მეთოდურ დახმარებას, მათი 
საქმიანობის უკეთ წარმართვის მიზნით.

         2019 წლის განმავლობაში ხონის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტრაციულ 
ერთეულებში შემოსული იყო  4347 დოკუმენტი. გაცემულია 6215 დოკუმენტი. 
   სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უძრავი ნივთის ადგილზე დათვალიერების 
ოქმი - 467. მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭებათან 
დაკავშირებითშემოსული 17 განცხადებიდან დაკმაყოფილდა 16. უარი ეთქვა ერთ 
განმცხადებელს.(დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნის  არ 
დაკმაყოფილების გამო)

 2019 წელს სულ გამოცხადდა 51 ელექტრონული ტენდერი.
 შედგა  - 27 ელექტრონული ტენდერი, აქედან  2019 წელს 

დაკონტრაქტდა  24 ტენდერი:
 10 - ელ. ტენდერი სახელმწიფო ბიუჯეტით:  6 - რგფ; 2 - 

სკოლები; 1 - ამბულატორია; 1- სოფლის მხარდაჭერის 
პროგრამა;

 14 - ელ. ტენდერი ადგილობრივი ბიუჯეტით. 
 2019 წელს შემდგარი და დადებული ხელშეკრულებების 

ჯამური ღირებულება შეადგენს: 3 348 896.00   ლარს.



 2019 წელს გამოცხადებული 3 ტენდერი (რგფ) დაკონტრაქტდა 
2020 წელს. 

  შეწყდა - 1 ელ. ტენდერი: 
 SPA190002371 - ქ. ხონში ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტების 

სამუშაოები. შეწყვეტის მიზეზი - შეცდომით გამოცხადდა 
ელექტრონული ტენდერი(SPA) ნაცვლად ელექტრონული 
ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT). 

 უარყოფითი შედეგით დასრულდა - 5 ელ. ტენდერი,  ტენდერებში 
პრეტენდენტებმა არ დააზუსტეს ან ნაწილობრივ დააზუსტეს 
სატენდერო დოკუმენტაცები, რის გამოც მიენიჭათ დისკვალიფიკაცია 
და აღნიშნული ტენდერები უარყოფითი შედეგით დამავრდა.  
 NAT190015956 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა გზების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

 NAT190010409 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შიდა გზების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები.

 NAT190005441 - ხონში, ჭანტურიას ქუჩის მარჯვენა მხარეს და 
მოსე ხონელის ქუჩის მარცხენა მხარეს სანიაღვრე არხების 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება.

 NAT190002268 - მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 
მანქანების ავტო შეკეთება (3 ჯიპი, 3 სედანი).

 NAT190001461 - სამშენებლო მასალების შესყიდვა.
 არ შედგა - 18 ელ. ტენდერი - ტენდერში არცერთმა პრეტენდენტმა 

დააფიქსირა სავარაუდო ღირებულება.
 სამუშაოები გადმოვიდა 2020 წელს 1 ელ. ტენდერის (სახელმწიფო  

ბიუჯეტი): 
 NAT190012491- შპს ,,გია კონსტრაქშენ”, სახელშეკრულებო 

ღირებულება 157710.38 ლარი,  ხონის მუნიციპალიტეტის 
ნახახულევის ადმინისტრაციულ ერთეულში - სოფ 
ახალბედისეულში და კუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში - 
სოფ. ახალშენში ამბულატორიების მშენებლობა. ამ ეტაპზე 
დასრულებულია.  

 გამარტივებული შესყიდვის წესით დაიდო  245 სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ ხელშეკრულება, ჯამური ღირებულებით -   1 007 319,40 ლარი.

 მონეტარული ზღვრის დაცვით - 102
 სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

ღონისძიება - 31 (24 -სოფლის მხარდაჭერა; 5-



ამბულატორიების რეაბილიტაცია; 1-სკოლები; 1-ინტერნეტი 
ადგილობრივი)

 ექსკლუზივი - 2
 წარმომადგენლობითი ხარჯები - 72
 ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელები - 6 
 დაყოფა გეოგრაფიული დაშორების პრინციპით - 12
 დაყოფა რაციონალურობის პრინციპით - 1
 გადაუდებელი აუცილებლობა - 19

 კონსოლიდირებული ტენდერის საფუძველზე გაფორმდა - 17 
ხელშეკრულება

 დაჯარიმებული იქნა 8 მიმწოდებელი და გადახდილია პირგასამტეხლო 
27 517,77 ლარის ოდენობით: 

პრობლემები

      ელექტრონულ საქმისწარმოების უკეთ განხორციელების მიზნით საჭიროა 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის სრულყოფა როგორც მერიაში ასევე 
ადმინისტრაციულ ერთეულებში, რის გამოც ყოველწლიურად მიმდინარეობს 
კომპიუტერების შესყიდვა.


