
ც ნ ო ბ ა  

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეტის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N 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 ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 2 აგვისტოს N 2  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე“ -  ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

დადგენილების მიღების ვადაა 2015 წლის  22 სექტემბერი.

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2014 წლის 2 აგვისტოს N 2  დადგენილებაში  ცვლილების  შეტანის თაობაზე“, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრებები შეუძლიათ წარმოადგინონ  2015 წლის 20 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 

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

ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად და 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 88-ე მუხლის 
მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 ა დ გ ე ნ ს :

მუხლი1. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს №2 დადგენილებაში 
(„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებგვერდი, 06/08/2014, ს/კ: 010260020.35.113.016160) 
შევიდეს შემდეგი ცვლილება: 

 1.1) დადგენილების დანართის სახით დამტკიცებულ „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის დებულებას“ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 341 მუხლი:

„მუხლი 341. გამგებლის მიერ ამომრჩევლებისთვის ანგარიშის წარდგენა

1. გამგებელი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ, აპრილის თვის პირველ პარასკევს, 
მოაწყოს საჯარო შეხვედრა ამომრჩევლებთან და წარუდგინოს მათ წერილობითი ანგარიში გაწეული 
საქმიანობის შესახებ, აგრეთვე უპასუხოს ანგარიშის განხილვისას ამომრჩეველთა მიერ დასმულ 
შეკითხვებს.

2. ანგარიში გამგებლის მიერ წარდგენილი უნდა იქნას სპეციალური ფორმის მიხედვით, 
რომელსაც, გამგებლის წარდგინებით, ამტკიცებს საკრებულო.

3. გამგებელი ვალდებულია ანგარიშის წარდგენის თარიღის, ადგილის და  დროის შესახებ 
ინფორმაცია გამოაქვეყნოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, აგრეთვე საკრებულოს 
რეგლამენტით დადგენილი წესით და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებულ 
საინფორმაციო დაფაზე - ანგარიშის წარდგენამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე მაინც.

4. გამგებლის ანგარიშის მოსმენა ხდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა 
დარბაზში, ან სხვა საჯარო სივრცეში, ან მასმედიის ელექტრონული საშუალებებით (მაგალითად, 
სატელევიზიო ეთერში ინტერაქტიული უკუკავშირის უზრუნველყოფით).

5. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური ვალდებულია გამოაქვეყნოს გამგებლის 
ანგარიშის ტექსტი მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე - ანგარიშის წარდგენიდან 5 
(ხუთი) დღის ვადაში. 

6. თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება აქვს, შეუზღუდავად 
დაესწროს გამგებლის  ანგარიშის საჯარო მოსმენას.

7. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ შეხვედრაზე დამსწრე ამომრჩევლებს ეძლევათ საშუალება, 
გამოთქვან თავიანთი შენიშვნები და წინადადებები და შეაფასონ გამგებლის საქმიანობა.“

მუხლი 2.   დადგენილება ამოქმედდეს ოფიციალურად გამოქვეყნებისთანავე.

          


