
                    
 
 

 

ქ. ოზურგეთი         15 ოქტომბერი  2014 წელი 

 
 

განკარგულება N68 
 

 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს  № 2 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების   მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

61_e muxlis მე-2 ნაწილის და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 103-ე 

მუხლის, 1061 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად: 

 1. დაიწყოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.  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. 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 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 
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ცნობა 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“  

ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2014  წლის  2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“. - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილების   მისაღებად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 

 

 „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ საკრებულოში 

დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად. 

დადგენილების მიღების ვადაა 2014 წლის   3  ნოემბერი. 

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”,  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ  2014 წლის   3 ნოებრამდე  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 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა № 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს № 2 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-
ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 
მუხლის შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 
 

 მუხლი1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს 

№2 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 06/08/2014. ს/კ010260020.35.113.016160) და დადგენილებას 

თანდართული დებულების მე-13 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 131 მუხლი: 

 „მუხლი 131  გამგებლის წარმომადგენელის თანაშემწე 

 1. გამგებლის წარმომადგენელს ჰყავს თანაშემწე (თანაშემწეები), რომელსაც „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს გამგებელი. 

2. გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე: 

ა) ხელს უწყობს გამგებლის წარმომადგენელს ამ დებულებით დაკისრებული 

უფლებამოსილებების განხორციელებაში; 

ბ) გამგებლის წარმომადგენლის არყოფნის შემთხვევაში, გამგებლის ბრძანებით 

ასრულებს მის მოვალეობას; 

გ) უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით, ამ დებულებით, გამგებლის 

სამართლებრივი აქტებითა და სამუშაოთა აღწერილობით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების 

განხორციელებას. 

2. გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე ანგარიშვალდებულია გამგებლისა და 

გამგებლის წარმომადგენელის წინაშე. 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:    დავით დარჩია 

 

 

      


