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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დადგენილება №9 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 7-45-25)            4 აგვისტო  2010 წელი 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის, გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის კომისიის დებულების  

დამტკიცების შესახებ 
 

 „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, აგრეთვე „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად საკრებულომ: 

დ ა ა დ გ ი ნ ა  

 

 1. დამტკიცდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფლის მეურნეობის, 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის კომისიის დებულება. (დებულება თან 

ერთვის). 

 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 

წლის 5 თებერვლის ,,სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”  №23 დადგენილება. 

 3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

  

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:       ალეკო მამეშვილი 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის კომისიის 

დებულება 

 

 

     მუხლი1. ზოგადი დებულებები 
 

 1 სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის კომისია 

(შემდგომში კომისია) იქმნება საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, 

გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანოს და მისი სტრუქტურული ერთეულების კონტროლის მიზნით. 

 2. კომისია განიხილავს ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და გარემოს დაცვის საკითხებზე 

შემოტანილ საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს, შეიმუშავებს შესაბამის წინადადებებსა და 

დასკვნებს. 

 3. კომისია იქმნება საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით. 

           

მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება 

 

1.  კომისია შეიმუშავებს განიხილავს და საკრებულოს სხდომისათვის ამზადებს საკრებულოს 

გადაწყვეტილებებს: 

ა)  სოფლის მეურნეობის განვითარების, ინვესტიციის მოზიდვისა და დანერგვის საკითხებში 

ბ)  სოფლის მეურნეობაში მცირე ბიზნესის განვითარებისა და ხელშეწყობისსაკითხებში. 

გ) ადგილობრივი მნიშვნენელობის ტყისა და წყლის რესურსების საკითხებში; 

დ)  ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და სარგებლობის საკითხებში. 

ე) სამუშაო გეგმის შესაბამისად შეიმუშავებს, წინასწარ განიხილავს და საკრებულოს 

სხდომისათვის ამზადებს მის სფეროს მიკუთვნებულ საკრებულოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს, 

ამზადებს დასკვნებს და წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს; 

ვ) ისმენს საკრებულოსადმი ანგარიშვალდებულ ორგანოთა და თანამდებობის პირთა 

ანგარიშებს; 

ზ) აკონტროლებს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესრულებას და საჭიროების 

შემთხვევაში შესაბამის დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს; 

თ) აკონტროლებს სოფლის მეურნეობის სფეროში თვითმმართველობას დაქვემდებარებული 

სამსახურების მიერ გატარებულ ღონისძიებათა მიმდინარეობას და ისმენს გაწეული ღონისძიებების 

შედეგებს. 

ი) მოითხოვოს საკრებულოსადმი ანგარიშვალდებულ ორგანოთა და თანამდებობის პირთა 

ანგარიშები. აკონტროლოს საკრებულოს გადაწყვეტილებათა შესრულება და საჭიროების 

შემთხვევაში დასკვნა წარუდგინოს საკრებულოს. 

კ) მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების უკეთ გაცნობისა და შესწავლის მიზნით 

მოახდინოს შემთხვევის ადგილზე გასვლა 

ლ) საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით 

ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარადგინონ შესაბამისი დოკუმენტები, 

დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ 

შეკითხვებზე და წარადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

მ) თავისი ფუნქციებისა და მოვალეობების შესრულებისათვის წარუდგინოს საბიუჯეტო 

განაცხადი საკრებულოს თავმჯდომარეს კომისიისათვის საჭირო სახსრების (ხარჯების) გამოყოფის 

თაობაზე. 

ნ) ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და განვითარების პროგრამების შემუშავებისდ 

საკითხებში. 
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ო) აკონტროლებს სოფლის მეურნეობის სფეროში თვითმმართველობას დაქვემდებარებული 

სამსახურების მიერ გატარებულ ღონისძიებათა მიმდინარეობას და ისმენს გაწეული ღონისძიებების 

შედეგებს. 

პ) თვითმმართველობის სტრუქტურული ერთეულის მიერ წარმოდგენილი პროექტებზე 

დასკვნის მომზადება. 

2. კომისიის უფელაბამოსილებანი განისაზღვრება საკრებულოს დებულებითა და ამ 

დებულებით. 

 

მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე 
 

1. კომისიის თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ირჩევს საკრებულო, ხოლო  კომისიის 

თავმჯდომარის მოადგილეს - შესაბამისი კომისია თავის შემადგენლობიდან. კომისიის 

თავმჯდომარის და კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა და გადარჩევა ხდება ამ 

დებულებით დადგენილი წესით. 

2. კომისიის თავმჯდომარე: 

ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდო¬მას; 

ბ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის 

ფარგლებს გარეთ; 

გ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს; 

დ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს სახელმწიფო ორგანოების 

წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალის¬ტებს; 

ე) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას; 

ვ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ; 

ზ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს და კომისიის სხდომის ოქმებს; 

თ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით მისთვის მინიჭებულ 

სხვა უფლებამოსილებებს.  

3. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის 

უფლებამოსილებას მისი არყოფნის შემთხვევაში. კომისიის თავმჯდომარის დავალებით ასრულებს 

ცალკეულ დავალებებს. 

 

მუხლი 4. კომისიის სხდომა 
 

1. საკრებულოს კომისია უფლებამოსილია შეუდგეს მუშაობას თუ არჩეულია კომისიის 

თავმჯდომარე და კომისიის სამი წევრი მაინც.  

2. საკრებულოს კომისიის სხდომებს იწვევს კომისიის თავმჯდომარე, ხოლო რეგლამენტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. კომისიის სხდომები 

იმართება დადგენილი გრაფიკის მიხედვით, თვეში ერთხელ მაინც, კომისიის სამუშაო გეგმის 

შესაბამისად.  

3. კომისიის რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა საკრებულოს თავმჯდომარის, კომისიის 

თავმჯდომარის ან კომისიის წევრთა 1/3-ის ინიციატივით. საკრებულოს სხდომების დროს კომისია 

შეიძლება შეიკრიბოს საკრებულოს დავალებით, ცალკეულ საკითხთა სასწრაფოდ განხილვის 

მიზნით. 

4. კომისიის სხდომის დღის წესრიგს ადგენს კომისიის თავმჯდომარე, გარდა იმ შემთხვევისა 

როცა კომისია წინასწარ მიიღებს გადაწყვეტილებას დღის წესრიგის შესახებ. კომისიის წევრ¬თა 

წინადადებით დღის წესრიგში შეიძლება შეტანილი იქნესცვლილებები. დღის წესრიგს და მასში 

ცვლილებების შეტანას ამტკიცებს კომისია დამსწრე წევრთა უმრავლესობით. 

5. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის, საკრებულოს ბიუროს ან შესამაბისი კომისიების 

გადაწყვეტილებით შეიძლება ჩატარდეს კომისიების ერთობლივი სხდომა.  
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მუხლი 5. კომისიის სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღება. 

 

1. კომისიის სხდომა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მას ესწრება წევრთა 

ნახევარი მაინც. გადაწყვეტილების მიღება ხდება კომისიის სხდომაზე დამსწრე წევრთა 

უმრავლესობით. თუ რამდენიმე კომისია იხილავს საკითხს ერთობლივ სხდომაზე კენჭისყრა 

თითოეული კომისიისა¬თვის ცალ-ცალკე ტარდება. 

2. კომისიის სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრით. ხმების თანაბრად 

გაყოფის შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარეს აქვს გადამწყვეტი ხმის უფლება. კომისიის 

გადაწყვეტილებით, ცალკეულ საკითხზე შეიძლება ჩატარდეს ფარული კენჭისყრა. 

3. კომისია განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით იღებს რეკომენდაციებს, დასკვნებს, 

წინადადებებს, ხოლო ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით – გადაწყვეტილებებს. 

 

მუხლი 6. კომისიის მუშაობის წესი. 

 

1. კომისიის სხდო¬მა საჯაროა. კომისის სხდომა ან სხდომის ნაწილი შეიძლება გამოცხადდეს 

დახურულად კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით თუ 

სხდომაზე განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული მონაცემების გახმაურება აკრძალული ან 

შეზღუდულია კანონით.  

2. კომისიის დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლება აქვთ საკრებულოს თავმჯდომარეს, 

საკრებულოს წევრებს, გამგებელს, კომისიაში სამუშაოდ მოწვეულ აგრეთვე ამ სხდომაზე 

სპეციალურად მოწვეულ პირებს.  

3. კომისიას უფლება აქვს მის მიერ განსახილველი საკითხების მოსამზადებლად გამგეობის 

შესაბამისი სამსახურების, სამეცნიერო დაწესებულებების, საზოგადოებრიობის 

წარმომადგენლებისაგან კონკრეტულ საკითხთა მოსამზადებელად შექმნას კომისიის სამუშაო 

ჯგუფები. 

4. კომისიის სხდომაზე საკითხის განხილვისას წინადადებების შემოტანის უფლება აქვს 

მხოლოდ კომისიის წევრებს. წინადადება კამათის შეწყვეტის შესახებ კენჭისყრაზე შეიძლება 

და¬დგეს მხოლოდ მაშინ, როცა კომისიაში შემავალ ყველა ფრაქციის წარმომადგენელს აზრის 

გამო¬თქმის შესაძლებლობა მიეცემა. 

5. კომისიებმა, მოხსენება მათ¬თვის განსახილველად გადაცემულ ნორმატიული აქტის 

პროექტებზე საკრებულოს მიერ დაწესებულ ვადაში უნდა წარადგინონ. თუ ვადა დაწესებული არ 

არის, კომისიისათვის ნორმატიული აქტის ¬პროექტის გადაცემიდან ერთი თვის გასვლის შემდეგ 

კომისია ვალდებულია გამოვიდეს მოხსენებით საკრებულოს სხდომაზე აღნიშნული ნორმატიული 

აქტის პროექტის შესახებ. 

6. თუ კომისიაში გადაცემული რამდენიმე პროექტი ეხება ერთი¬ და¬ იგივე საკითხს, 

კომისია წყვეტს თუ რომელ მათგანს გაუწიოს რეკომენდაცია, როგორც ძირითადს. დანარჩენ 

ნორმატიული აქტის პროექტებზე ცალკე გადაწყვეტილების გამოტანა არ ხდება. თუ კომისიაში ერთ-

ერთ წევრი მაინც მოითხოვს სხვა რომელიმე ნორმატიული აქტის პროექტის ძირითადად მიჩნევას, 

საკითხი წყდება კენჭისყრით. 

7. კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კომისიის გადაწყვეტილებას უფლება აქვს თავისი 

მოსაზრება შეიტანოს კომისიის სხდომის ოქმში და საკრებულოს სხდომაზე მოითხოვოს მისი 

გაცნობა ან თანამომხსენებლად გამოსვლა. კომისიის წევრის ეს მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს. 

8. საკრებულოს სხდომაზე კომისიის თავმჯდომარე კომისიის დასკვნის გამოსატანად ნიშნავს 

ერთ ან რამდენიმე მომხსენებელს. 

9. კომისიის მოხსენებები საკრებულოს ბიუროს წარედგინება წერილობითი სახით. 

მოხსენებაში უნდა იყოს აღნიშნული შესაბამის საკითხზე კომისიის დასკვნა და ამსაკითხის 

გადაჭრის რეკომენდაცია. მოხსენებაში აღინიშნება კომისიის წევრთა უმცირესობის აზრიც და ამ 

საკითხზე კომისიის თვალ¬საზრისი. 
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10, თუ კომისიის მუშაობის წესი არ ითვალისწინებს განსხვავებებს კომისიის სხდო¬მის 

მუშაობაზე ვრცელდება საკრებულოს სხდომის მუშაობის წესები. 

 

მუხლი 7. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა. 

 

1. კომისიის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს 

საკრებულოს აპარატი. 

2. კომისიასთან, კომისიის გადაწყვეტილებით შეიძლება შეიქმნას საკონსულტაციო საბჭოები. 

საბჭოების შემადგენლობას კომისიის თავმჯდომარის წარდგინებით, ამტკიცებს საკრებულოს 

კომისია. საკონსულტაციო საბჭოს სხდომებს იწვევს და თავმჯდომარეობს კომისიის თავმჯდომარე. 

საკონსულტაციო საბჭო შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საკრებულოს კომისიის მიერ განსახილველ 

საკითხებზე. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა ჩატარდეს კომისიისა და საკონსულტაციო საბჭოს 

(საბჭოების) ერთობლივი სხდომა. 

3. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული 

კვოტების ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა 

უმეტეს 6 თვის ვადით, შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს 

ექსპერტ-კონსულტატებს. 

 

მუხლი 8. კომისიის სხდომის ოქმი 
 

კომისიის სხდომაზე დგება ოქმი, რომელშიც უნდა აისახოს კომისიის დღის წესრიგის 

საკითხები, ყველა წამოყენებული წინადადება, კენჭისყრის შედეგები და მიღებული 

გადაწყვეტილება. სხდო¬მის ოქმს ხელს აწერს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის სხდომათა ოქმები 

გადაეცემა საკრებულოს თავმჯდომარეს. სხდომათა ოქმს თან უნდა დაერთოს სხდომაზე დამსწრე 

კომისიის წევრთა და სხდომაში მონაწილე სხვა პირთა სია. 

 

მუხლი 9. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევის და კომისიის შემადგენლობის 

დამტკიცების წესი. 

 

1. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეს ირჩევენ საკრებულოს წევრები თავის 

შემადგენლობიდან. 

2. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს 

საკრებულოს წევრთა 1/5..  

3. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები ტარდება ფარული კენჭისყრით, 

ბიულეტენების საშუალებით, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის წესის 4-14 პუნქტების 

ანალოგიურად. 

4. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე არჩევიდან ერთი კვირის ვადაში ფრაქციების 

კვოტების შესაბამისად საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის შემადგენლობას. 

კომისია უნდა შედგებოდეს არა ნაკლებ ხუთი წევრისაგან. საკრებულოს წევრს უფლება აქვს იყოს 

მხოლოდ ორი კომისიის შემადგენლობაში. კომისიის თავმჯდომარე არ შეიძლება იმავდროულად 

იყოს საკრებულოს სხვა კომისიის თავმჯდომარეც.  

5. საკრებულოს კომისიის შემადგენლობის დამტკიცება ხდება კომისიის თავმჯდომარის 

მიერ წარმოდგენილი სიის მიხედვით, ღია კენჭისყრით.  

6. საკრებულოს წევრი, გარდა საკრებულოს თავმჯდომარისა და მისი მოადგილისა, 

ვალდებულია იყოს ერთი, მაგრამ არა უმეტეს ორი კომისიის წევრი. 

7. საკრებულოს კომისია იქმნება საკრებულოს არა ნაკლებ 5 წევრის შემადგენლობით. 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე არ შეიძლება იმავდროულად იყოს საკრებულოს სხვა 

კომისიის თავმჯდომარეც. 



6 
 

8.. საკრებულოს კომისიის შემადგენლობას და მასში ცვლილებების შეტანას კომისიის 

თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო. საკრებულოს კომისია იქმნება საკრებულოს 

ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის დაცვით. 

 

მუხლი 10. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების წესი. 

 

1. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე საკრებულომ შეიძლება გადააყენოს 

თანამდებობიდან. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხი საკრებულოს 

წინაშე წერილობით შეიძლება დასვას საკრებულოს თავჯდომარემ, ბიურომ, საკრებულოს წევრთა 

სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთმა მეხუთედმა, ან შესაბამისი კომისიის წევრთა არა ნაკლებ 

2/3-მა. საკრებულოს კომისიის  თავმჯდომარე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას მისი 

გადაყენების შესახებ მხარი დაუჭირა საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 

2. თუ საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა მხარი არ დაუჭირა 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებას, დაუშვებელია კენჭისყრიდან მომდევნო სამი 

თვის განმავლობაში საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის გადაყენებნის საკითხის ხელახალი 

დასმა. 

 

მუხლი 11. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან გადაყენების 

წესი. 

 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე შეიძლება გადააყენოს თანამდებობიდან 

შესაბამისმა კომისიამ. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენების საკითხი 

კომისიის წინაშე წერილობით შეიძლება დასვას საკრებულოს შესაბამისი კომისიის თავმჯდომარემ 

ან კომისიის წევრთა არანაკლებ ერთმა მეხუთედმა. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის 

მოადგილე გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ წინადადებას მისი გადაყენების შესახებ მხარი 

დაუჭირა საკრებულოს კომისიის შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა. 

 

მუხლი 12. საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფი 

 

1. კომისიასთან იქმნება საზოგადოებრივ-საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც შედგება 

შესაბამისი დარგების კომპეტენტური, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტებისაგან. საბჭოს 

შემდგენლობას ნიშნავს კომისიის თავმჯდომარე.  

2. საზოგადოებრივ-საკონსულტაციო საბჭოს სხდომებს საჭიროების მიხედვით იწვევს 

კომისიის თავმჯდომარე. შეიძლება ჩატარდეს კომისიისა და საზოგადოებრივ-საკონსულტაციო 

საბჭოს ერთობლივი სხდომა. 

3. კომისიის თავმჯდომარეს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით, კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად შეუძლია ექსპერტ-კონსულტანტებს 

გაუფორმონ ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება. 

 

მუხლი 13.  კომისიის დებულებაში ცვლილებების შეტანა 
 

კომისიის დებულებაში ცვლილებები შეიტანება საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 
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