
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი          1 ოქტომბერი  2014 წელი 

 
 

 

განკარგულება N59 
 

 
 

ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  მომსახურების გაწევის მიზნით 

საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ 

 
 

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

ე მუხლის მე-2 ნაწილის და 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  

     

მუხლი 1. დამტკიცდეს „ოზურგეთისა და ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში  

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის  მომსახურების გაწევის მიზნით საბიუჯეტო სახსრების 

გაერთიანების შესახებ“  ხელშეკრულება, თანახმად დანართისა. 

 

მუხლი 2. განკარგულება დაინტერესებული პირის მიერ შეიძლება გასაჩივრდეს       

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

ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

    მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

 

 

 

 

 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 



 

 

 

ხელშეკრულება 
ქალაქ ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევის მიზნით 

საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ 

 
ქ.ოზურგეთი            6 ოქტომბერი 2014 წელი 

           

 

 

                 „დამტკიცებულია“                           „დამტკიცებულია“ 
     ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის                ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის         

საკრებულოს 2014 წლის N? განკარგულებით                საკრებულოს 2014 წლის N59განკარგულებით 

 

 

 

 

 

ერთის მხრივ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი - ბეგლარ სიორიძე ქ.ოზურგეთი, 

კოსტავას ქუჩა N1 და მეორეს მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - მერაბ ჭანუყვაძე, 

ქ.ოზურგეთი, კოსტავას ქუჩა N1 (შემდგომში „მხარეები“), ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოს 

ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 21-ე მუხლით, ვდებთ 

ხელშეკრულებას და ვთანხმდებით შემდეგზე: 

 

 

1. ხელშეკრულების საგანი 

 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქალაქ ოზურგეთის  და ოზურგეთის   

მუნიციპალიტეტებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების გაწევა, წილობრივად, 

გაერთიანებული საბიუჯეტო სახსრებით. 

2. მომსახურების წესი 

2.1. გაერთიანებული საბიუჯეტო სახსრებით მომსახურების გაწევას ახორციელებს 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ა.(ა)ი.პ. „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ ს/კ 237105869 

(შემდგომში „ცენტრი“). 

2.2. „ცენტრი“ უზრუნველყოფს ქალაქ ოზურგეთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიაზე: 
• ცოფის კერის არსებობის შემთხვევაში კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის 

ზუსტი აღრიცხავა,სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;  

• დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. 

ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი 

რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;  

• მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და 

ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით 

ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;  



• სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და 

ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის 

გაუმჯობესება; 

• ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და 

მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; 

• მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, 

მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის 

დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების 

ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებების ჩატარების 

უზრუნველყოფა. 

 

3. ანგარიშსწორების წესი 

3.1. ხელშეკრულების მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტში გათვალისწინებული მომსახურების 

საფასურს „მხარეები“ წილობრივად იხდიან საკუთარ სამოქმედო ტერიტორიაზე ფაქტობრივად 

გაწეული მომსახურების დამატადასტურებელი დოკუმენტაციის (ფორმა N2, მიღება-ჩაბარების 

აქტი) წარმოდგენის საფუძველზე. 

3.2. ანგარიშსწორება წარმოებს  უნაღდო ანგარიშსწორების წესით. 

3.3. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსი“-თ გათვალისწინებულ გადასახადებს 

გადაიხდის „ცენტრი“. 

4. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

„მხარეები“ პასუხს აგებენ მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვანი შესრულებისასთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

5. ფორსმაჟორი 

5.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-

მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების 

პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების 

გამოყენებას. 

5.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორსმაჟორი“ ნიშნავს „მხარეებისათვის“ გადაულახავ და 

მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული 

„მხარეების“ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ხასიათი.  

5.3. ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა 

„მხარემ“, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, 

დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე „მხარეს“ წერილობითი შეტყობინება ასეთი 

გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი „მხარე“ არ 

მიიღებს მეორე „მხარისაგან“ წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, 

მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების 

ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული 

გარემოებების ზეგავლენისაგან. 

 

6. დავა 

„მხარეთა“ შორის წარმოშობილი დავა წყდება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების 

მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს სასამართლო საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

7. ცვლილებები და დამატებები 



წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა ხდება 

„მხარეთა“ წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. 

 

8. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა 

8.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2014 წლის 6 ოქტომბრიდან და ვრცელდება 2014 

წლის 1 სექტმბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. 

8.2. ხელშეკრულება მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრამდე. 

8.3. ხელშეკრულების მოქმედება შესაძლებელია გაგრძელდეს „მხარეთა“ შეთანხმებით. 

 

9. დასკვნითი დებულებები 

9.1. მომსახურებასთან დაკავშირებული ის ურთიერთობები, რომლებიც არ 

რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებით, დარეგულირდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

9.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად 

და ინახება „მხარეებთან“. 

 

10. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები  

 

 

                                     
 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

გამგებელი  

---------------------------------  

მერაბ ჭანუყვაძე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  

მისამართი მ. კოსტავას ქ.#1 ს/კოდი #237113869 ;        

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“  ოზურგეთის ფილიალი 

კოდი: #UGEBGE22            

ანგარიში: #GE86VT 4300  0000 0002 3303                                        

მერი 

------------------------ 

 ბეგლარ სიორიძე    
ქ. ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის მერია 

მისამართი მ. კოსტავას ქ.#1 ს/კოდი #237113850 ; 

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“  ოზურგეთის ფილიალი,  

კოდი: #UGEBGE22 , 

ანგარიში: # GE85VT4300000000043303 

  


