
                   
 
 

 

ქ. ოზურგეთი         19 ნოემბერი 2014 წელი 

 

 

 

განკარგულება № 88 
 

 
 
 

„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. დაიწყოს 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. 

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 
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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 10 დეკემბრამდე. 

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 

9 დეკემბრამდე. 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 
 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 დადგენილება №---- 
 

 

 

„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. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს  №1 დადგენილებაში 

(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდი, 06/08/2014, ს/კ: 010250040.35.113.016159) 

შევიდეს შემდეგი ცვლილებები :  

  
1.) დადგენილებით დამტკიცებული საკრებულოს რეგლამენტის 108-ე მუხლის 1,- ლი  მე -2, 

და მე 5. პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

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

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

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

 
ბ)  ”2. საკრებულოს რეგლამენტიდან ამოღებული იქნას 108-ე მუხლის მე-2 პუნქტი; 

 
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 ან/და ადგილობრივ გაზეთში, საკრებულოს აპარატში მისი 

რეგისტრაციიდან 5 დღის ვადაში, თუ ამ რეგლამენტით უფრო მოკლე ვადა არ არის დადგენილი“. 

 
2) საკრებულოს რეგლამენტის 119-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის ახალი მე-3 

პუნქტი: 
 

ა) „3. საზოგადოებრივი დარბაზის ფუნქციონირების სამართლებრივ საფუძველს 

წარმოადგენს ეს რეგლამენტი და მის საფუძველზე მიღებული საზოგადოებრივი დარბაზის 

დებულება, რომელსაც, საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებით, ამტკიცებს საკრებულო, 

საერთო წესის შესაბამისად“. 
 

ბ ) საკრებულოს რეგლამენტის 119-ე მუხლის მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 და მე-8 პუნქტების 

ამჟამინდელი ნუმერაცია შეიცვალოს და ისინი ჩაითვალოს, შესაბამისად, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 

და მე-9 პუნქტებად; 



 
3 ) საკრებულოს რეგლამენტის 131-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„მუხლი 131. საკრებულოს წევრის ანგარიში  

1. საკრებულოს წევრი (მათ შორის, საკრებულოს თანამდებობის პირიც) ვალდებულია, 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის და საკრებულოს წევრის საქმიანობის 

ანგარიშის ფორმის შესაბამისად, წელიწადში ერთხელ მაინც წარუდგინოს ანგარიში ამომრჩევლებს, 

აგრეთვე უპასუხონ ანგარიშის განხილვისას ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. 

2. საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებულია  ყოველი წლის არა უგვიანეს 31 იანვრამდე 

გამოსცეს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი - ბრძანება საკრებულოს წევრის (მათ შორის, 

საკრებულოს თანამდებობის პირის) მიერ ამომრჩევლებისთვის ანგარიშის წარდგენის გრაფიკის 

დამტკიცების შესახებ. 

3. პროპორციული წესით არჩეული საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენა ხდება 

საკრებულოს სხდომათა დარბაზში, ხოლო მაჟორიტარული წესით არჩეული საკრებულოს წევრის 

ანგარიშის მოსმენა კი - მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე არსებული საჯარო დაწესებულების (მუნიციპალიტეტის შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში  გამგებლის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობა, სკოლა, 

კულტურის სახლი და ა.შ) დარბაზში. 

4. საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩევლებისთვის ანგარიშის ჩაბარებას ესწრება 

საკრებულოს თავმჯდომარე და/ან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, აგრეთვე საკრებულოს 

იმ ფრაქციის თავმჯდომარე, რომელ ფრაქციასაც წარმოადგენს საკრებულოს წევრი. 

5. საკრებულოს აპარატი ვალდებულია საკრებულოს წევრის ანგარიშის სრული ტექსტი, 

ასევე ინფორმაცია ანგარიშის წარდგენის დღის, ადგილისა და დროის შესახებ გამოაქვეყნოს ამ 

რეგლამენტის 135-ე მუხლით დადგენილი წესით, ანგარიშის წარდგენამდე ერთი კვირით ადრე 

მაინც. 

6. საკრებულოს წევრის ანგარიში უნდა მოიცავდეს, მინიმუმ, შემდეგ ინფორმაციას: 

ა) თვითმმართველი ერთეულის ორგანოს დასახელებას, რომლის წევრიც არის 

ანგარიშის წარმდგენი საკრებულოს წევრი; 

ბ) საკრებულოს წევრის ვინაობას (საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი); 

გ) საკრებულოს წევრის მიერ საკრებულოს ფარგლებში დაკავებულ თანამდებობას 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

დ) საკრებულოს ფრაქციის დასახელებას, რომელშიც გაერთიანებულია ანგარიშის 

წარმდგენი საკრებულოს წევრი; 

ე) საკრებულოს კომისიის (კომისიების) დასახელებას, რომლის (რომლების) 

შემადგენლობაშია გაერთიანებული ანგარიშის წარმდგენი საკრებულოს წევრი; 

ვ) ინფორმაციას საკრებულოს სხდომების (როგორც მორიგის, ისე რიგგარეშეს) 

რაოდენობის შესახებ, რომლებშიც მონაწილეობდა ანგარიშის წარმდგენი საკრებულოს წევრი; 

ზ) საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილულ ძირითად საკითხებს; 

თ) საკითხებს, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე განხილვისას მხარი დაუჭირა/არ 

დაუჭირა ანგარიშის წარმდგენმა საკრებულოს წევრმა; 

ი) საკრებულოს კომისიის (კომისიების) სხდომების რაოდენობას, რომლებშიც 

მონაწილეობდა ანგარიშის წარმდგენი საკრებულოს წევრი; 

კ) საკრებულოს კომისიის (კომისიების) ამ სხდომებზე განხილულ ძირითად საკითხებს; 

ლ) საკითხებს, რომლებსაც საკრებულოს კომისიის (კომისიების) სხდომებზე 

განხილვისას მხარი დაუჭირა/არ დაუჭირა ანგარიშის წარმდგენმა საკრებულოს წევრმა; 

მ) ინფორმაციას ანგარიშის წარმდგენი საკრებულოს წევრის მიერ საკრებულოში 

ინიციირებული საკითხების შესახებ; 

ნ) ინფორმაციას მოქალაქეებთან (ამომრჩევლებთან) ოფიციალური შეხვედრებისა და 

ამომრჩეველთა მიღების რაოდენობის შესახებ; 

ო) ინფორმაციას ამ შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობის თაობაზე; 

პ) მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოკვეთილ ძირითად საკითხებს; 



ჟ) საანგარიშგებო პერიოდში განხორციელებული საქმიანობებით მიღებულ შედეგებს;  

რ) ინფორმაციას შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის ძირითადი პრიორიტეტების 

შესახებ. 

7. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომას წარმართავს საკრებულოს 

თავმჯდომარე ან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. 

8. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომას ესწრებიან ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტში ან მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ადმინისტრაციული ერთეულის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლები, ასევე ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული 

პირები. 

9. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ სხდომაში მონაწილე ამომრჩევლებს ეძლევათ საშუალება 

გამოთქვან თავიანთი შენიშვნები და წინადადებები და შეაფასონ საკრებულოს წევრის საქმიანობა. 

10. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს 

საკრებულოს აპარატი. 

11. საკრებულოს წევრის ანგარიშის მოსმენის სხდომის ოქმს ხელს აწერს სხდომის 

თავმჯდომარე და ინახება საკრებულოს აპარატში. 

12. საკრებულოს აპარატი საკრებულოს წევრის მიერ ამომრჩევლებისთვის ყოველწლიური 

ანგარიშის ჩაბარების თაობაზე ინფორმაციას აწვდის საკრებულოს უახლოეს სხდომას. საკრებულო, 

კენჭისყრის გარეშე, ცნობად იღებს აღნიშნულ ინფორმაციას.“ 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს ოფიციალურად გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 
 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                        დავით დარჩია  
 


