
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილების პროექტი

„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის N2 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე და „ნორმატიული აქტების შესახებ” 
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისია ადგენს: 

მუხლი 1 
„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის №2 
დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილება: 

1. მე-6 მუხლის  მეორე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1.  რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი;“ .

2. მე-6 მუხლის  მეორე პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„ე) სამართლებრივი, ლიცენზირების, ნებართვებისა და ავტორიზაციის დეპარტამენტი;“.

3. მე-6 მუხლის მეორე პუნქტის „ზ“  და “თ” ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს.

4. მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

5. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ადმინისტრაცია
1. ადმინისტრაცია შედგება შემდეგი ჯგუფებისაგან: 
ა) ეკონომიკური ჯგუფი; 
ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფი; 
გ) საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო ჯგუფი. 
2. კომისიის ადმინისტრაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 
ა) კომისიის საკანცელარიო საქმისწარმოებისა და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ორგანიზება;
ბ) კომისიის საფინანსო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრის უზრუნველყოფა, 
ფინანსური მართვის ორგანიზაციული ორგანიზაციული პოლიტიკისა და პროცედურების 
შემუშავებისა და განხორციელების მხარდაჭერა, კომისიის ბიუჯეტის პროექტის შედგენისა და 
დამტკიცებული ბიუჯეტის აღსრულების უზრუნველყოფა და პერიოდული ანგარიშების 
მომზადება; საფინანსო საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა, კომისიის საბუღალტრო აღრიცხვისა 
და ფინანსური ანგარიშგების უზრუნველყოფა; კომისიის უწყებრივი რეესტრების საფინანსო 
ბლოკის ადმინისტრირება;
გ) კომისიის საოქმო და საარქივო საქმისწარმოების უზრუნველყოფა;
დ) კომისიის აპარატის სხვა სტრუქტურულ ერთეულებთან თანამშრომლობით საჯარო 
ინფორმაციის გაცემის ორგანიზება;
ე) კომისიის აპარატში დასაქმებულებზე გაცემული სამსახურებრივი დავალებების აღრიცხვა, 
შესრულების კონტროლი და ანგარიშგება;
ვ) კომისიის მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების ორგანიზება; 
ზ) კომისიის წევრთა ადმინისტრაციული, ორგანიზაციული და საინფორმაციო მხარდაჭერა; 
თ) კომისიაში საიდუმლო სახელმწიფო, კომერციული და პერსონალური ინფორმაციის სათანადოდ 
დაცვის ორგანიზება და შესაბამისი ინფორმაციის საიდუმლოობის დაცულობის ხარისხის 
კონტროლი; 



ი) კომისიის საიდუმლო ხასიათის დოკუმენტაციის საქმისწარმოების ორგანიზება; 
კ) კომისიის უსაფრთხოების ორგანიზაციული პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავება და 
კომისიისათვის დასამტკიცებლად წარდგენა; უსაფრთხოების ორგანიზაციული პოლიტიკისა და 
პროცედურების განხორციელების უზრუნველყოფა;
ლ) კომისიის ტექნიკური აღჭურვილობის, მატერიალური ფასეულობების, შენობა-ნაგებობების, 
კომისიის კუთვნილი ან მისი ადმინისტრირების ქვეშ არსებული ელექტრონული მოწყობილობების 
სათანადოდ დაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; კომისიის აპარატში არსებული 
სახელმწიფო, კომერციული და პერსონალური ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის დაცვის ორგანიზება 
და კონტროლი; საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნების და ასეთი ინფორმაციის შემცველი 
დოკუმენტების დაკარგვის ან/და უსაფრთხოების წესების დარღვევის პრევენცია და საჭიროების 
შემთხვევაში ინპექტირების ჩატარება; უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით შესაბამის 
ორგანოებთან თანამშრომლობისა და კოორდინაციის ორგანიზება;
მ) სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის მომზადება-კორექტირება;
ნ) სახელმწიფო შესყიდვის პროცედურების განხორციელება და ანგარიშგება განხორციელებული 
სახელმწიფო შესყიდვების თაობაზე; 
ო) კომისიის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
პ) კომისიის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასებულობების აღრიცხვისა და დაცვის 
უზრუნველყოფა;
ჟ) კომისიისა და კომისიის აპარატის სატრანსპორტო მომსახურებით უზრუნველყოფა.
3. ეკონომიკური ჯგუფის ფუნქციებია: 
ა) კომისიის წლიური შესყიდვების გეგმის შედგენა, შესრულების მონიტორინგი და კორექტირება;
ბ) საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფთან ერთად, კომისიის წლიური ბიუჯეტის შემუშავებაში 
მონაწილეობის მიღება;
გ) სსიპ „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში“ კანონმდებლობით განსაზღვრული 
დოკუმენტაციის და ინფორმაციის წარდგენა;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო  დაწესებულებებთან ურთიერთობა;
ე) სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით და კომისიის მიერ განსაზღვრული წესით 
შესყიდვების პროცედურების წარმართვა;
ვ) დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად შესყიდვის საშუალების განსაზღვრა და კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით დოკუმენტაციის მომზადება;
ზ) სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობით და კომისიის მიერ განსაზღვრული წესით 
კომისიის მიერ შერჩეულ მიმწოდებელთან შესყიდვის ხელშეკრულების გაფორმება და საჭიროების 
შემთხვევაში, ხელშეკრულებაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა;
თ) კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 
პირობების შესრულებაზე;
ი) კომისიის მარაგების მართვა და შესაბამისი საორგანიზაციო, ტექნიკა-მოწყობილობებით და სხვა 
აუცილებელი ინვენტარით მომარაგების უზრუნველყოფა;
კ) კომისიის ძირითადი საშუალებებისა და მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის 
პროცესში მონაწილეობის მიღება.
ლ) კომისიისა და მისი აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური და საორგანიზაციო მომსახურება;
მ) კომისიის საორგანიზაციო ტექნიკა-მოწყობილობებით, საკანცელარიო და სხვა აუცილებელი 
ინვენტარით უზრუნველყოფის საჭიროებების განსაზღვრა;
ნ) კომისიის საოფისე და სამეურნეო ინფრასტრუქტურის გამართული და შეუფერხებელი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ო) კომისიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონებისთვის აუცილებელი კაპიტალური, სამშენებლო 
და სარემონტო სამუშაოების განხორციელების უზრუნველყოფა;
პ) კომისიის სამეურნეო საქმიანობის წარმართვა, მათ შორის სასაწყობო მეურნეობის მართვა;
ჟ) კომისიის ავტოპარკის მართვა და გადაადგილების მონიტორინგი, ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების ცენტრალიზებული აღრიცხვა, და მათი ტექნიკური გამართულობის 
უზრუნველყოფა;
რ) კომისიის შრომის უსაფრთხოებისა და  ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვის უზრუნველყოფა;



ს) კომისიის ძირითადი საშუალებებისა და მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის 
ჩატარების უზრუნველყოფა მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
ტ) კომისიის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების დაცვის უზრუნველყოფა.

4. საფინანსო-საბიუჯეტო ჯგუფის ფუნქციებია: 
ა) წინადადებათა მომზადება კომისიის საფინანსო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების 
განსაზღვრის თაობაზე; 
ბ) კომისიის ფინანსური მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების მომზადებასა და 
განხორციელების უზრუნველყოფა; 
გ) კომისიის ბიუჯეტის პროექტის შედგენა და მისი აღსრულების კოორდინაცია; 
დ) ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე წლიური და კვარტალური ანგარიშების მომზადება; 
ე) კომისიის სახსრების დანიშნულებისამებრ და მიზნობრივად ხარჯვის უზრუნველყოფა; 
ვ) საბუღალტრო აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების უზრუნველყოფა; 
ზ) კომისიის აპარატში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურების გაანგარიშებისა და გაცემის 
უზრუნველყოფა; 
თ) კომისიის საფინანსო-საბუღალტრო საქმიანობის წარმართვა, საბუღალტრო და საფინანსო 
ანგარიშების დროულად შედგენისა და შესაბამის უწყებებში წარდგენის უზრუნველყოფა; 
ი) საბუღალტრო საბუთების წარმოების, გაფორმების, შენახვისა და დადგენილი წესით მათი 
არქივში ჩაბარების უზრუნველყოფა;
კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კომისიის ბალანსზე არსებული ძირითადი საშუალებებიას და 
მცირეფასიანი ინვენტარის შეფასებასთან, ჩამოწერასა და გადაცემასთან დაკავშირებული 
საკითხების ორგანიზებაში მონაწილეობის მიღება; 
ლ) სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებელის, სალიცენზიო გადასახდელის, ამოწურვადი 
რესურსით სარგებლობის საფასურისა და რეგულირების საფასურის, კომისიის გადაწყვეტილებით 
დაკისრებული ჯარიმების შესაბამის ანგარიშებზე გადახდის აღრიცხვის მონიტორინგი და 
ყოველთვიური ანალიზი; 
მ) კომისიის უწყებრივი რეესტრების საფინანსო ბლოკის (სალიცენზიო/სანებართვო მოსაკრებლები, 
სალიცენზიო გადასახდელები, ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურები, რეგულირების 
საფასური, კომისიის გადაწყვეტილებით დაკისრებული ჯარიმები) ადმინისტრირება.
5. საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო ჯგუფის ფუნქციებია: 
ა) კომისიის საკანცელარიო საქმისწარმოებისა და ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის ორგანიზება;
ბ) კომისიაში შემოსულ და კომისიიდან გასულ კორესპონდენციაზე ადმინისტრაციული 
წარმოებისათვის განსაზღვრული ვადების მონიტორინგი და პერიოდული ანალიტიკური 
ანგარიშების მომზადება; სტატისტიკური ინფორმაციის გაცემა კომისიაში შემოსული და 
კომისიიდან გასული კორესპონდენციის რაოდენობასა და მდგომარეობაზე;
გ) საარქივო საქმისწარმოების ორგანიზება;
დ) კომისიის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტების ან/და სხვა დოკუმენტების ასლების 
დამოწმების უზრუნველყოფა;
ე) დაარქივებულ დოკუმენტურ ინფორმაციაზე ოპერატიული წვდომის უზრუნველყოფა;
ვ) კომისიაში არსებული პერსონალური მონაცემების, კომერციული ინფორმაციისა და 
საიდუმლოების სათანადოდ დაცვის ორგანიზება;
ზ) კომისიის დადგენილებებისა და გადაწყვეტილებების, კომისიაში დაცული სხვა ინფორმაციის 
საჯაროობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
თ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება;
ი) კომისიის სხდომებისა და აპარატის თათბირების ორგანიზება;
კ) კომისიის საოქმო საქმისწარმოება;
ლ) ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესებით შესაბამისი სახელმწიფო 



ორგანოებისათვის გადაცემის ფაქტების აღრიცხვა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორისათვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდება;
მ) საჯარო გაცნობისათვის ცნობების, კომისიის სხდომების დღის წესრიგის პროექტების შედგენა 
და კომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნება;
ნ) კომისიის მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების 
უზრუნველყოფა;
ო) კომისიის აპარატში დასაქმებულებზე გაცემული სამსახურებრივი დავალებების აღრიცხვა, 
შესრულების კონტროლი და პერიოდული ანგარიშების მომზადება;
პ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კომისიის აპარატში დასაქმებულების მიერ კომისიაში 
შემომავალი კორესპონდენციის შესრულებაზე კონტროლის გაწევა დოკუმენტბრუნვის 
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით და პერიოდული ანგარიშების მომზადება; 
ჟ) კომისიის წევრთა ადმინისტრაციული, ორგანიზაციული და საინფორმაციო მხარდაჭერის 
უზრუნველყოფა;
რ) სამუშაო ვიზიტების ორგანიზება, კომისიაში საპროტოკოლო მომსახურების უზრუნველყოფა;
ს) კომისიაში საქმიანი შეხვედრების ორგანიზება;
ტ) მთარგმნელობითი საქმიანობის უზრუნველყოფა.“.

8. მე-10 მუხლის: 
ა) სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 10. რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტი“ .

ბ) პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი: 
„გ) სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების ჯგუფი.“.

9. მე-10 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი: 
„5. სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების ჯგუფი
1. სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების  ჯგუფის საქმიანობის 
ძირითადი მიმართულებებია
ა) სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ტექნიკური 
და უსაფრთხოების სტანდარტების დადგენის  უზრუნველყოფა.
ბ) ლიცენზირებული და ავტორიზებული პირების მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებული 
მომსახურების ხარისხის დადგენილ სტანდარტებთან და ნორმებთან შესაბამისობის 
მონიტორინგის უზრუნველყოფა;
გ) სტანდარტიზაციის, სერტიფიცირებისა და მეტროლოგიური მომსახურების სისტემის 
უზრუნველმყოფი მექანიზმების ჩამოყალიბების და დანერგვის ხელშეწყობა;
დ) ნუმერაციის რესურსის მართვისა და ეფექტიანად გამოყენების უზრუნველყოფა;
2. სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების ჯგუფის ფუნქციებია: 
ა) კომისიის უფლებამოსილების ფარგლებში სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურისა და მასთან 
დაშვების/წვდომის ტექნიკური პირობებისა და სტანდარტების შემუშავების უზრუნველყოფა; 
ბ) კომისიის უფლებამოსილების ფარგლებში სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურასთან 
დაშვების/წვდომის დადგენილი ტექნიკური პირობებისა და სტანდარტების მონიტორინგი და ამავე 
ტექნიკურ პირობებსა და სტანდარტებთან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში სათანადო 
რეაგირება; 
გ) ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების (რადიოსიხშირულის გარდა)  ხარისხის 
მინიმალური სტანდარტის/ნორმის დადგენის უზრუნველყოფა, დადგენილი სტანდარტის 
შესრულების მონიტორინგი, დარღვევის აღმოჩენისას შესაბამისი რეაგირება; 
დ) კომისიის უფლებამოსილების ფარგლებში სატელეკომუნიკაციო მომსახურების უსაფრთხოების, 
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის მთლიანობისა და მომსახურების უწყვეტობის 
უზრუნველმყოფი წესების, აგრეთვე მათი დარღვევის მნიშვნელოვანი შემთხვევის (ინციდენტის) 



შესახებ ანგარიშგების პროცედურის შემუშავება და მათ განხორციელებაზე ზედამხედველობის 
გაწევა; 
ე) ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი ავტორიზებული პირის მიერ 
ბოლო მომხმარებლისთვის (მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის) 
ხარისხიანი მომსახურების მიწოდების უზრუნველმყოფი მექანიზმებისა და მეთოდოლოგიური 
წესების შემუშავების ორგანიზება; 
ვ) სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ხელმისაწვდომობის დონის განსაზღვრის გეგმის 
შემუშავება და მისი განხორციელების მექანიზმების დანერგვის უზრუნველყოფა; 
ზ) აღიარებული ევროპული სატელეკომუნიკაციო სტანდარტების  ეროვნულ სტანდარტებად 
დანერგვის ხელშეწყობა; 
თ) სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის შესახებ მონაცემთა ბაზის მართვა და შესაბამისი 
ციფრული რუკის ადმინისტრირება; 
ი) ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობის 
შესრულებაზე მონიტორინგი, დარღვევის აღმოჩენისას შემოწმების აქტის შედგენა; 
კ) ნუმერაციის რესურსით უნებართვო სარგებლობაზე მონიტორინგის გაწევა,  დარღვევათა 
გამოვლენა და სათანადო რეაგირება - ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენა; 
ლ) ნუმერაციის რესურსით საქმიანობის განმახორციელებელი ავტორიზებული პირების მიერ 
გამავალი და შემომავალი სატელეფონო ზარების შესახებ კომისიაში წარმოდგენილი ინფორმაციის 
პერიოდული ანალიზი; 
მ) სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის სისტემის ადმინისტრატორთან გაფორმებული 
ხელშეკრულების პირობების შესრულების მონიტორინგის უზრუნველყოფა.“.

10. მე-12 მუხლის: 
ა) სახელწოდება ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 12. სამართლებრივი, ლიცენზირების, ნებართვებისა და ავტორიზაციის დეპარტამენტი“.

ბ) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„1. სამართლებრივი, ლიცენზირების, ნებართვებისა და ავტორიზაციის დეპარტამენტის 
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:“.

11. მე-12 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი: 
„დ) ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის დარგში ავტორიზაციის, ამოწურვადი 
რესურსების სარგებლობაზე ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის, მინიჭებების 
უზრუნველყოფა; კომისიის უწყებრივი რეესტრების წარმოების ორგანიზაციული 
უზრუნველყოფა.“. 

12. მე-12 მუხლს  დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:
„3. ლიცენზირების, ავტორიზაციისა და ნებართვების ჯგუფის ფუნქციებია:
ა) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მოსაპოვებლად აუქციონების და 
კონკურსების, კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზიის გასაცემად კონკურსების ჩატარების 
ორგანიზება; 
ბ) რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობისა და კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზიის 
გაცემის, მოდიფიცირების, მოქმედების ვადის გაგრძელების, გაუქმების და ლიცენზიათა 
გადაპირების (გადაცემის) ადმინისტრაციული წარმოებების უზრუნველყოფა; 
გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ავტორიზებულ პირთა მიერ ავტორიზაციის პირობების, ასევე 
ლიცენზირებულ პირთა სალიცენზიო პირობების შესრულების შემოწმების ორგანიზება (ან 
შესრულებაზე კონტროლის გაწევა) კომისიის მიერ დადგენილი წესით; 



დ) ნუმერაციის რესურსის მინიჭების/რესურსით სარგებლობის ნებართვების გაცემისა და 
გაუქმების ადმინისტრაციული წარმოების უზრუნველყოფა; 
ე) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების ტერმინალური მოწყობილობების 
საიდენტიფიკაციო კოდის ლიცენზიის მოქმედების ვადით მინიჭების თაობაზე  
ადმინისტრაციული წარმოების უზრუნველყოფა; 
ვ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქმიანობის, 
კერძოდ, ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების მიწოდების 
ავტორიზაციის გაცემის, გაუქმებისა და შეჩერების ადმინისტრაციული წარმოების 
უზრუნველყოფა;
ზ) ავტორიზებულ პირებზე ამონაწერის გაცემა ავტორიზებულ პირთა უწყებრივი რეესტრიდან 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში; ავტორიზებულ პირთა/ლიცენზიის მფლობელთა შესახებ 
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
თ) კომისიის უწყებრივი რეესტრების წარმოების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა; კომისიის 
შესაბამის უწყებრივ რეესტრებში ლიცენზიის/ნებართვის მფლობელ და ავტორიზებულ ფიზიკურ 
და იურიდიულ პირთა მონაცემების, ლიცენზირებასთან/ნებართვებთან დაკავშირებული, მათ 
შორის, ლიცენზიათა გადაპირების (გადაცემის) თაობაზე, ნუმერაციის რესურსის მინიჭებათა 
თაობაზე მონაცემების ადმინისტრირება; 
ი) კომისიის მიერ რადიოსიხშირეების მინიჭების/რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის 
ნებართვის გაცემის და გაუქმების ადმინისტრაციული წარმოების უზრუნველყოფა; 
კ) საზღვაო-სანაოსნო სამსახურის მცურავი ობიექტებისთვის რადიოსახმობებისა და ამოცნობის 
ნიშნების მინიჭების შესახებ ადმინისტრაციული წარმოების უზრუნველყოფა; 
ლ) სამოყვარულო რადიოკავშირის დასამყარებლად სახმობი ნიშნის მინიჭების შესახებ 
ადმინისტრაციული წარმოების უზრუნველყოფა; 
მ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით მაუწყებლობის სფეროში ტელერადიომაუწყებლობის 
ავტორიზაციის გაცემის, მოდიფიცირების, გაუქმების და შეჩერების ადმინისტრაციული 
წარმოებების უზრუნველყოფა; 
ნ) მაუწყებლობის სფეროში პრიორიტეტების განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ 
პერიოდული ანგარიშის მომზადება; 
ო) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, ლიცენზიის მაძიებლის/ავტორიზაციის მსურველი პირის 
მიერ წარმოდგენილი შესაბამისობის დეკლარაციის შესწავლა და დასკვნის მომზადება; 
პ) ავტორიზებული მაუწყებლისა და ლიცენზიის მფლობელის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ 
კანონით  განსაზღვრული ყოველწლიური ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულების 
შესრულებაზე მონიტორინგის გაწევა, წარმოდგენილი ანგარიშისა და ინფორმაციის შესწავლა და 
ყოველწლიური საერთო ანგარიშის მომზადება; 
ჟ) ლიცენზიების გაცემის, მოდიფიცირების, ვადის გაგრძელების, გაუქმების, შეჩერების, 
გადაცემა/გადაპირების შესახებ კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების თაობაზე 
ინფორმაციის სსიპ ”საკანონმდებლო მაცნესათვის” მიწოდების უზრუნველყოფა; ასევე, 
ლიცენზირებული პირების მიერ სალიცენზიო გადასახდელების თაობაზე  ინფორმაციის 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის მიწოდების უზრუნველყოფა; 
რ) ავტორიზებულ და ლიცენზირებულ პირებზე სანებართვო და სალიცენზიო  მოწმობების გაცემა; 
ს) რადიოსიხშირის მინიჭების უწყებრივი რეესტრის წარმოება.“.

13. მე-14, მე-15 და მე-18 მუხლები ამოღებულ იქნეს.
 

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 


