
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          27 აგვისტო 2014 წელი 
 
 
 

 

განკარგულება № 40 

 
 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 2 აგვისტოს  № 1 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-

ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 103-ე 

მუხლის, 1061 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად: 

 1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 2 აგვისტოს  №1 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად. 

2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის 

რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14) მისი ოფიციალური 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

3. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:              დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

ცნობა 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 2 აგვისტოს  № 1 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ  - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ საკრებულოში 

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 2 აგვისტოს  №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

დადგენილების მიღების ვადაა 2014 წლის 16 სექტემბერი. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2014  წლის 2 აგვისტოს  №1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით 

საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ 2014 წლის 10 სექტემბრამდე, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, მისამართზე: ქ. ოზურგეთი, მ. კოსტავას ქ. N1. 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადმინისტრაციული შენობის მე-2 სართული. 

(პასუხისმგებელი პირი ნანა თავდუმაძე, ტელ.: 599 98 39 00. ozurgeti.org.ge). 



პროექტი 
 

 

დადგენილება №---- 
 

2014 წლის ...... აგვისტო  

ქ.  ოზურგეთი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 2 აგვისტოს  №1 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ  

 
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად, საკრებულომ: 

დ ა ა დ გ ი ნ ა : 
 

მუხლი 1. შევიდეს ცვლილებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 2 

აგვისტოს  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ № 1 

დადგენილებაში, კერძოდ დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის: 

 1. 24 -ე მუხლის 1 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე) განათლების, კულტურის სპორტის, ახალგაზრდულ საქმეთა, ჯანმრთელობისა და სოციალურ 

საკითხთა კომისია.“  

2. 108-ე მუხლის 1-ლი, მე-3 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

ა) „1. საკრებულოს ნორმატიული აქტის პროექტი ქვეყნდება საკრებულოს ვებგვერდზე 

www.ozurgeti.org.ge, ადგილობრივ გაზეთში და  საკრებულოს აპარატში მისი რეგისტრაციიდან 5 დღის 

ვადაში თუ ამ რეგლამენტით უფრო მოკლე ვადა არ არის დადგენილი.“ 

ბ) „3. ნორმატიული აქტის პროექტის გამოქვეყნებასთან ერთად საკრებულოს ვებგვერდზე ან/და 

გაზეთში, ასევე ამ რეგლამენტის 135-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით სავალდებულოა 

გამოქვეყნდეს ცნობა, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საკრებულოს ის კომისია (კომისიები), 

რომელსაც გადაეცა პროექტი განსახილველად, კომისიაში პროექტის განხილვის ვადები, კომისიის 

(კომისიათა) ადგილსამყოფელი და სხდომების გრაფიკი, პროექტის საკრებულოს სხდომაზე გატანის 

დრო, საკრებულოს აპარატის მისამართი სადაც შეიძლება წარდგენილი იქნეს მოსაზრებები პროექტთან 

დაკავშირებით, მოსაზრებების წარდგენის ვადა.“ 

გ) „5. საკრებულოს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი – საკრებულოს განკარგულება და 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება, აგრეთვე საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს კომისიების 

ორგანიზაციულ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილებები ქვეყნდება საკრებულოს ვებგვერდზე 

www.ozurgeti.org.ge და ადგილობრივ გაზეთში საკრებულოს აპარატში მისი რეგისტრაციიდან 5 დღის 

ვადაში თუ ამ რეგლამენტით უფრო მოკლე ვადა არ არის დადგენილი.“ 

3. 51- მუხლის  1-ლი  პუნქტს დაემატოს „ე“ ქვეპუნქტი და  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე“ - მუნიციპალიტეტის გამგებლის ინიციატივით“ 

 

მუხლი 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე:   დავით დარჩია 

 



 
danarTi  

                                  damtkicebulia ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulos 2014 wlis ___  ___________ # dadgenilebiT 

 

ozurgeTis municipalitetis sakrebulosTan arsebuli _ 

sazogadoebrivi darbazis 

d e b u l e b a 
 
es debuleba, „ozurgeTis municipalitetis sakrebulos reglamentis~ 

(damtkicebulia ozurgeTis municipalitetis sakrebulos 2014 wlis 2 agvistos #1 
dadgenilebiT) Sesabamisad, gansazRvravs ozurgeTis municipalitetis 
sakrebulosTan (SemdegSi _ `sakrebulo~) arsebuli _ sazogadoebrivi darbazis 
uflebamosilebas, misi Seqmnis, muSaobis organizaciisa da saqmianobis wess.  

 
Tavi I. zogadi debulebebi 

muxli 1. sazogadoebrivi darbazi 
1. sazogadoebrivi darbazi (SemdegSi _ `darbazi~) aris ozurgeTis municipa-

litetis sakrebulosTan arsebuli, sazogadoebrivi interesebis gamtarebeli  
organo, romelic iqmneba ozurgeTis municipalitetis sakrebulos gankargulebis 
safuZvelze, ozurgeTis municipalitetis, rogorc TviTmmarTveli erTeulis, 
teritoriaze moqmedi samewarmeo da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pi-
rebis warmomadgenlebisagan. 

2. darbazSi gawevrianeba SeuZlia ozurgeTis municipalitetis teritoriaze 
moqmedi nebismieri dainteresebuli samewarmeo da arasamewarmeo (arakomerciuli) 
iuridiuli piris warmomadgenels.  

3. dainteresebul samewarmeo Tu arasamewarmeo (arakomerciul) iuridiul 
pirs sazogadoebriv darbazSi SeiZleba hyavdes ara umetes 2 warmomadgeneli.  

4. darbazis wevrTa registracias axdens sakrebulos aparati. darbazis 
wevrTa registracia iwyeba sakrebulos Sesabamisi gankargulebis gamoqveynebis 
dRidan. ozurgeTis municipalitetis, rogorc TviTmmarTveli erTeulis, 
teritoriaze moqmed samewarmeo Tu arasamewarmeo (arakomerciul) iuridiul pirs 
sakrebulos gankargulebis gamoqveynebis Semdeg nebismier dros aqvs ufleba 
mimarTos sakrebulos aparats sazogadoebrivi darbazis wevrad misi da aseve misi 
warmomadgenlis (warmomadgenlebis) registraciis Sesaxeb. darbazis wevrTa 
raodenoba ar SeiZleba SezRuduli iyos. 

 
muxli 2. sazogadoebrivi darbazis uflebamosileba 
sazogadoebrivi darbazi uflebamosilia: 
a) winaswar ganixilos sakrebulos samuSao gegmis proeqtebi da sakrebulos 

an/da sakrebulos biuros dRis wesrigis proeqtebi, gamoTqvas Tavisi mosazrebebi 
da waradginos werilobiTi rekomendaciebi ganxilul proeqtebTan dakavSirebiT;  

b) SesTavazos sakrebulos an/da sakrebulos biuros dRis wesrigSi calkeu-
li sakiTxebis Setana; 

g) winaswar ganixilos sakrebulos sxdomaze gansaxilveli normatiuli 
aqtebis proeqtebi da gamoTqvas (waradginos) Tavisi mosazrebebi; 

d) moiTxovos sakrebulos biurosa da sazogadoebrivi darbazis erToblivi 
sxdomis Catareba specialuri dRis wesrigiT; 

e) moamzados, ganixilos da warudginos sakrebulos an/da gamgebels winada-
debebi municipalitetSi arsebuli problemebis da maTi SesaZlo gadawyvetis gze-
bis Sesaxeb; 



v) sazogadoebriv darbazSi registrirebuli aranakleb 5 iuridiuli piris 
warmomadgenlis moTxovnis safuZvelze, moisminos adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Tanamdebobis pirebisa da sakrebulos wevrebis angariSebi; 

z) monawileoba miiRos municipalitetis mosaxleobis gamokiTxvebis da 
sazogadoebrivi ganxilvebis Catarebis organizebaSi; 

T) daayenos sakrebulos winaSe sazogadoebrivi darbazis debulebaSi cvli-
lebebis an/ da damatebebis Setanis sakiTxi; 

i) ganaxorcielos ozurgeTis municipalitetis sakrebulos reglamentiTa 
da am debulebiT dadgenili sxva uflebamosilebebi. 

 
Tavi II. sazogadoebrivi darbazis wevri 

 
muxli 3. darbazis wevri iuridiuli piris ufleba-movaleobebi 
1. darbazis wevr iuridiul pirs ufleba aqvs: 
a) Tanabar sawyisebze monawileobdes darbazis muSaobaSi; 
b) sakuTari warmomadgenlis (warmomadgenlebis) meSveobiT gansaxilvel saki-

Txze gamoTqvas SeniSvnebi, winadadebebi da mosazrebebi, hqondes gansxvavebuli 
pozicia; 

g) nebismier dros gavides darbazis Semadgenlobidan, sakuTari gancxadebis 
safuZvelze; 

d) ganaxorcielos ozurgeTis municipalitetis sakrebulos reglamentiTa 
da am debulebiT masze dakisrebuli sxva uflebamosilebani. 

2. darbazis wevri iuridiuli piri valdebulia uzrunvelyos darbazis 
sxdomaze sakuTaris warmomadgenlis (warmomadgenlebis) daswreba da monawileoba 
miiRos darbazis muSaobaSi.  

3. im SemTxvevaSi, Tuki darbazis wevrad registrirebuli iuridiuli piri 
zedized sami Tvis ganmavlobaSi ar miiRebs monawileobas darbazis muSaobaSi, 
aseT iuridiul pirs, darbazis gadawyvetilebiT, Seuwydeba darbazis wevroba. 

 
Tavi III. sazogadoebrivi darbazis sxdoma da  

muSaobis saerTo wesi 
 
muxli 4. sazogadoebrivi darbazis sxdoma 
1. darbazis sxdomas brZanebiT iwvevs sakrebulos Tavmjdomare, TveSi erT-

xel mainc, rogorc wesi, sakrebulos biuros sxdomamde aranakleb 5 dRiT adre. 
2. darbazis riggareSe sxdoma moiwveva sazogadoebriv darbazis wevrad 

registrirebuli aranakleb 5 wevris iniciativiT, winadadebis sakrebulos apa-
ratSi Setanidan 10 dRis vadaSi. 

3. sazogadoebrivi darbazis sxdomas xelmZRvanelobs da warmarTavs sakre-
bulos Tavmjdomare, xolo misi aryofnis SemTxvevaSi _ sakrebulos 
Tavmjdomaris moadgile. 

4. darbazis sxdomis dRis wesrigs adgens darbazis sxdomis Tavmjdomare, 
garda im SemTxvevisa, roca darbazi winaswar miiRebs gadawyvetilebas dRis wes-
rigis Sesaxeb. darbazis wevrTa winadadebiT, dRis wesrigSi SeiZleba Setanili iq-
nes cvlilebebi. dRis wesrigs da masSi cvlilebebis Setanas amtkicebs darbazi 
saerTo wesiT. 

5. sakrebulos Tavmjdomaris an darbazis gadawyvetilebiT, SeiZleba Catar-
des sakrebulos biurosa da sazogadoebrivi darbazis erToblivi sxdoma specia-
luri dRis wesrigiT. 

6. darbazis wevrebs sxdomis dawyebamde ori dRiT adre mainc unda ecnobos 
darbazis sxdomis Catarebis adgili, TariRi, dro da savaraudo dRis wesrigi, 
aseve daurigdeT darbazis sxdomis masalebi. informacia darbazis sxdomisa da 
misi dRis wesrigis Sesaxeb sxdomamde 2 dRiT adre qveyndeba ozurgeTis municipa-
litetis sakrebulos reglamentis 135-e muxliT dadgenili wesiT.  



 
muxli 5. darbazis sxdomaze gadawyvetilebis miReba 
1. darbazis sxdomaze gadawyvetilebis miReba xdeba sxdomaze damswre darba-

zis wevri iuridiuli pirebis xmaTa umravlesobiT.  
2. darbazis sxdomaze gadawyvetileba miiReba Ria kenWisyriT. 
3. darbazis wevrad registrirebul iuridiul pirs kenWisyrisas aqvs erTi 

xma.  
4. darbazi gansaxilvel sakiTxebTan dakavSirebiT iRebs rekomendaciebs, 

daskvnebs, winadadebebs, xolo organizaciul sakiTxebTan dakavSirebiT – gada-
wyvetilebebs. 

 
muxli 6. sazogadoebrivi darbazis muSaobis saerTo wesi 
1. sazogadoebrivi darbazis sxdoma sajaroa. 
2. sazogadoebrivi darbazi uflebamosilia Seudges muSaobas, Tu sxdomas 

eswreba darbazis wevrad registrirebuli iuridiuli pirebis naxevaris warmoma-
dgeneli (warmomadgenlebi) mainc.  

3. darbazis sxdomas, rogorc wesi, eswreba sakrebulos Tavmjdomare da 
gamgebeli, an maTi uflebamosili warmomadgeneli (sakrebulos Tavmjdomaris 
moadgile, gamgeblis moadgile). 

4. darbazis sxdomaze sakiTxis ganxilvisas winadadebebis Semotanis ufleba 
aqvT rogorc darbazis wevrebs, aseve darbazis sxdomaze mowveul da damswre pi-
rebs, darbazis sxdomis Tavmjdomaris nebarTviT.  

5. darbazis wevrs, romelic ar eTanxmeba darbazis gadawyvetilebas, ufleba 
aqvs Tavisi mosazreba Seitanos darbazis sxdomis oqmSi da sakrebulos biuros 
an/da sakrebulos sxdomaze moiTxovos misi gacnoba an Tanamomxseneblad misi 
warmomadgenlis gamosvla. darbazis wevris es moTxovna unda dakmayofildes. 

6. sakrebulos biuros an/da sakrebulos sxdomaze darbazis rekomendaciis, 
daskvnis, winadadebis gamosatanad, darbazis gadawyvetilebiT, iniSneba erTi an 
ramdenime momxsenebeli. 

7. darbazis moxsenebebi (rekomendaciebi, winadadebebi, daskvnebi) sakrebulos 
an/da sakrebulos biuros waredgineba werilobiTi saxiT. moxsenebaSi unda iyos 
aRniSnuli Sesabamis sakiTxze darbazis daskvna da am sakiTxis gadaWris rekomen-
dacia. moxsenebaSi aRiniSneba aseve am sakiTxze darbazis Tvalsazrisi. 

8. sakrebulos biuros an/da sakrebulos sxdoma valdebulia moisminos da 
ganixilos sazogadoebrivi darbazis moxseneba da dasabuTebuli pasuxi gasces 
mas. 

 
muxli 7. sazogadoebrivi darbazis saqmianobis uzrunvelyofa 
sazogadoebrivi darbazis organizaciul-teqnikur momsaxurebas da saqmis-

warmoebas uzrunvelyofs sakrebulos aparati. 
 
muxli 8. sazogadoebrivi darbazis sxdomis oqmi 
1. sazogadoebrivi darbazis sxdomaze dgeba oqmi. oqmis Sedgenas darbazis 

sxdomaze uzrunvelyofs sakrebulos aparatis Sesabamisi TanamSromeli.  
2. oqmSi unda aisaxos: 
a) darbazis sxdomis Catarebis adgili, ricxvi, Tve da weli; 
b) oqmis rigiTi nomeri; 
g) sxdomaze damswre darbazis wevrTa, maTi warmomadgenlis (warmomadgenle-

bis) da sxdomaSi monawile sxva pirTa vinaoba; 
d) darbazis sxdomis dRis wesrigis sakiTxebi; 
e) yvela wamoyenebuli winadadeba (sakiTxi), romlebic daisva kenWisyraze; 
v) kenWisyris Sedegebi; 
z) miRebuli gadawyvetilebebi. 



3. darbazis sxdomis oqms xels awers sakrebulos Tavmjdomare an sakrebu-
los Tavmjdomaris moadgile (sakrebulos Tavmjdomaris aryofnis SemTxvevaSi).  

4. sazogadoebrivi darbazis sxdomaTa oqmebi gadaecema da inaxeba sakrebu-
los aparatSi.  

5. darbazis sxdomis oqms, xelmoweris Semdeg, aqveynebs sakrebulos aparati 
ozurgeTis municipalitetis sakrebulos reglamentis 135-e muxliT dadgenili we-
siT. 

6. sakrebulos aparati darbazis sxdomis oqmis damowmebul asls, misi ga-
formebidan 5 samuSao dRis ganmavlobaSi, ugzavnis darbazis wevrad registrire-
bul yvela iuridiul pirs. 

 
Tavi IV. daskvniTi debulebebi 

 
muxli 9. sazogadoebrivi darbazis debulebis damtkiceba, masSi 

cvlilebebisa da damatebebis Setana 
sazogadoebrivi darbazis debulebas, aseve masSi cvlilebebis an/da damate-

bebis Setanis Sesaxeb gadawyvetilebas (dadgenilebas), darbazTan SeTanxmebiTa da 
sakrebulos Tavmjdomaris wardginebis safuZvelze, amtkicebs sakrebulo.  

 


