
განმარტებითი ბარათი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის 

თაობაზე“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს დადგენილების პროექტზე 
 

1. პროექტის წარმდგენი და ინიციატორი: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დარჩია 

2. პროექტის ავტორი: ენვერ ჯაფარიძე საკრებულოს აპარატის სამდივნო განყოფილების მე-2 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი: ლავრენტი ბიგვავა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.  

3.  პროექტის  მიღების  (გამოცემის)  მიზეზი  და  მისი  ძირითადი  დამახასიათებელი ნიშნები: 

ა) პროექტის მიღების მიზეზი: 

 საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში“ 

განხორციელებული მთელი რიგი ცვლილებებიდან (ცვლილებების მიღების თარიღი: 02.11.2021 - 

19.11.2021წწ.)  გამომდინარე, საჭიროა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიღება, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოქმედ კანონმდებლობასთან რეგლამენტის სრულ შესაბამისობასა და ჰარმონიზაციას. 

 

ბ) პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშნები: 

 ბ.ა) დადგენილების პროექტის ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანი მდგომარეობს, რათა 

ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში იქნას მოყვანილი ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილება. 

წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, ცვლილებების შეტანა ხდება 

რეგლამენტის: 

 

1. მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტებში, სადაც ,,ბ“ ქვეპუნქტთან მიმართებით  

ტექსტში ემატება  სიტყვები საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები, ხოლო 

,,გ“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში მთლიანად ხდება გადამუშავება და განვრცობა შინაარსობრივი ნაწილის. 

აგრეთვე მე-3 მუხლის მე-10 პუნქტს ემატება ,,ე“ და ,,ვ“ ქვეპუნქტები, რომლის მიხედვითაც 

მიწათსარგებლობის და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში საკრებულოს 

უფლებამოსილებას ემატება: 1) ,,მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის მართვის გეგმის დამტკიცება“. 2) მერის წარდგინებით 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ ქარსაფარ (მინდორდაცვით) ზოლში სპეციალური 

დანიშნულებით ჭრის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების დამტკიცება.“ 

ცვლილების საჭიროება გამოწვეულია ,,ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის (მიღების თარიღი: 02/11/2021წ) და აღნიშნული კანონის საფუძველზე, საქართველოს ორგანულ 

კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ განხორციელებული ცვლილების (მიღების 

თარიღი: 02/11/2021წ) მიღებით. 

2. მე-18 მუხლი იცვლება მთლიანად, სადაც მოქმედი რედაქციით მუხლი განსაზღვრულია 5 

(ხუთი) პუნქტით, აღნიშნული ცვლილება წარმოდგენილია 7 (შვიდი) პუნქტით, ძირითადი ცვლილებები 

რედაქციული ხასიათისაა, რაც გულისხმობს ტექსტში საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილისა და მოადგილეების დამატებას, ასევე თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში, მოვალეობის 

შესრულების საკითხებს, ამასთან ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 36-ე მუხლის 31 

ნაწილის თანახმად, თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არცერთი მოადგილე არ არის 

არჩეული ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეთა მიერ უფლებამოსილების 

განხორციელება შეუძლებელია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის 

შესრულების საკითხი რეგულირდება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი 

წესით“, შესაბამისად აღნიშნული საკანონმდებლო ნორმის დანაწესით, საკრებულომ,  თავმჯდომარის 

მოვალეობის შესრულების საკითხი უნდა დაარეგულიროს რეგლამენტით, აღნიშნულის 

გათვალისწინებით,  მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბებულია შემდეგი რედაქციით: ,,4. 

საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის, მისი 

თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების, მისთვის საკრებულოს თავმჯდომარის 



უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას 

ასრულებს მისი პირველი მოადგილე, ხოლო მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების 

შეუძლებლობის შემთხვევაში − საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე. თუ საკრებულოს 

თავმჯდომარის არცერთი მოადგილე არ არის არჩეული ან საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეთა 

მიერ უფლებამოსილების განხორციელება შეუძლებელია, საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას 

ასრულებს საკრებულოს  წევრთაგან უხუცესი.“. 

 

3. მე-19 მუხლის 1-ლი და მეორე პუნქტებში, სადაც პირველ პუნქტთან მიმართებით ბიუროს 

შემადგენლობის ნაწილში ტექსტში სიტყვა ,,მოადგილის“ იცვლება სიტყვით ,,მოადგილეები“. ხოლო მე-2 

პუნქტის შემთხვევაში იზრდება საკრებულოს ბიუროს უფლებამოსილება და ემატება შემდეგი შინაარსის ,,დ“ 

და ,,ე“ ქვეპუნქტი: ,,დ) ამტკიცებს (გარდა ახალარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი 

სხდომისა) საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის მიერ 

განსაზღვრულ და წარდგენილ საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს; ე) 

ცნობად იღებს საკრებულოს კომისიის შემადგენლობაში შეტანილ ცვლილებას.“. აღნიშნული ცვლილების 

გათვალისწინებით, სამართლებრივი ტექნიკის თვალსაზრისით წინამდებარე დადგენილების პროექტით 

ჩამოსაყალიბებელი მე-19 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები წარმოდგენილია სრული რედაქციით. 

4. 23-ე მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტებში, სადაც მე-7 პუნქტთან მიმართებით, თუ მოქმედი 

რედაქციით, კომისიის შემადგენლობას და მასში ცვლილებების შეტანას კომისიის თავმჯდომარის 

წარდგინებით ამტკიცებს საკრებულო, აღნიშნული ცვლილებით კომისიის შემადგენლობის განსზღვრა ხდება 

ახალი წესის შესაბამისად, კერძოდ: ,,7. საკრებულოს კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება საკრებულოს 

ფრაქციათა წარმომადგენლობისა და საკრებულოს იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად, რომლებიც 

გაერთიანებული არ არიან არცერთ ფრაქციაში. საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობასა და 

პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს განსაზღვრავს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია და ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით ამტკიცებს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურო, ხოლო ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე 

საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს განსაზღვრავს სამანდატო 

დროებითი კომისია და ამტკიცებს საკრებულო. მე-8 პუნქტის ცვლილების შემთხვევაში, საკრებულოს 

ბიუროს (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს) მიერ საკრებულოს კომისიებში, საკრებულოს ფრაქციათა 

პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცებიდან 3 დღის ვადაში ფრაქცია თავისი 

გადაწყვეტილებით წარადგენს კომისიაში წევრებს.  

აგრეთვე, 23-ე მუხლს ემატება შემდეგი შინაარსის მე-9 და მე-10 პუნქტები: ,,9. საკრებულოს 

კომისიაში წევრის წარდგენის შესახებ საკრებულოს ფრაქციის გადაწყვეტილება ეცნობება საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის  კომისიას (მუნიციპალიტეტის საკრებულოს) 

და საკრებულოს ბიუროს. საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის 

კომისია (მუნიციპალიტეტის საკრებულო) ამოწმებს ფრაქციის მიერ კომისიაში წევრის წარდგენის სისწორეს 

და საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სათანადო რეაგირებას. ფრაქციის მიერ კომისიაში წარდგენილი წევრი 

კომისიაში დანიშნულად მიიჩნევა აღნიშნული ფაქტის საკრებულოს ბიუროს (მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს) მიერ ცნობად მიღების მომენტიდან. საკრებულოს წევრი, რომელიც გაერთიანებული არ არის 

არცერთ ფრაქციაში, კომისიის წევრი ხდება ამ პუნქტით დადგენილი წესით, პირადი განცხადების 

საფუძველზე. 

10. თუ საკრებულოს ფრაქციაში განხორციელებული ცვლილებები გავლენას ახდენს საკრებულოს 

კომისიაში ფრაქციათა პროპორციულ წარმომადგენლობაზე, საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, 

იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისია 1 (ერთი) კვირის ვადაში განსაზღვრავს და საკრებულოს ბიუროს 

უახლოეს სხდომაზე წარუდგენს პროპორციული წარმომადგენლობის ახალ კვოტებს.“. 

 

5. 26-ე მუხლის 1-ლი პუნქტში, სადაც მოქმედი რედაქცია ითვალისწინებს, კომისიის თავმჯდომარის 

თანამდებობაზე არჩევას საკრებულო შემადგენლობიდან, ახალი რედაქციით კომისიის თავმჯდომარეს 

თანამდებობაზე ირჩევს საკრებულო კომისიის შემადგენლობიდან, აგრეთვე, ტექსტში სიტყვა ,,გადარჩევა“ 



იცვლება სიტყვით ,,გადაყენება“. 

6. 27-ე მუხლი იცვლება რედაქცილად, კერძოდ: 1) ცვლილება ეხება მუხლის სათაურს და 

ჩამოყალიბება ხდება ახალი რედაქციით ,,კომისიის წევრის უფლება–მოვალეობები და უფლებამოსილების 

შეწყვეტა“, რადგან აღნიშნულ მუხლში საუბარია არამხოლოდ კომისიის წევრის უფლება-მოვალეობებზე, 

არამედ კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. 2) მე-3 პუნქტს ემატება ,,დ“ ქვეპუნქტი, 

სადაც პუნქტის ტექსტში სუბსიდირება ხდება ამ რეგლამენტის პროექტის 361 პრიმა მუხლის მე-2 პუნქტზე, 

რომლის მიხედვითაც ,,საკრებულოს ფრაქციის მიერ საკრებულოს ორგანოში ან საკრებულოს თანამდებობაზე 

წარდგენილი წევრი საქმიანობას წყვეტს ფრაქციის გაუქმების, მისი ფრაქციიდან გასვლის ან გარიცხვის, 

ფრაქციის მიერ მისი ამ ორგანოდან გაწვევის შესახებ განცხადების საკრებულოს ბიუროს მიერ ცნობად 

მიღების მომენტიდან. ფრაქციას უფლება აქვს, ახალი კანდიდატურა წარადგინოს. 3) მე-4 პუნქტის ტექსტში 

იცვლება შინაარსობრივი ნაწილი და ყალიბდება ახალი რედაქციით: ,,4. საკრებულოს კომისიის წევრმა 

კომისიის შემადგენლობიდან გასვლის შესახებ წერილობით უნდა აცნობოს საკრებულოს ფრაქციის 

თავმჯდომარეს, საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა 

და ეთიკის  კომისიას. ბიურო, საკრებულოს კომისიიდან გასვლის შესახებ საკრებულოს წევრის განცხადებას 

იღებს ცნობის სახით კენჭისყრის გარეშე. კომისიის წევრს კომისიის წევრობის უფლებამოსილება უწყდება 

კომისიიდან გასვლის შესახებ წერილობითი განცხადების წარდგენის მომენტიდან.“. 

7. 35-ე მუხლის მე-2, მე-6, მე-7, მე-12, მე-13 და მე-14 პუნქტებში, სადაც მე-2 პუნქტთან მიმართებით 

იცვლება ფრაქციის შექმნისათვის აუცილებელი დათქმა, შესაბამისად ,,ერთი პოლიტიკური პარტიის 

წარდგენით არჩეულ საკრებულოს წევრებს უფლება არა აქვთ, შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია.“. მე-6 პუნქტის 

ტექსტში ამოღება ხდება სიტყვების ,,პოლიტიკური პლატფორმა“ და პუნქტის ტექსტი ყალიბდება 

ახლებურად  ,,6. ფრაქციას აქვს სახელი. ფრაქციას უნდა გააჩნდეს წესდება.“. მე-7 პუნქტის შემთხვევაში 

ამოღება ხდება მთლიანად პუნქტის, რადგან პოლიტიკური პლატფორფის ქონა საჭირო აღარ არის ფრაქციის 

დაფუძნებისათვის. მე-12, მე-13 და მე-14 პუნქტების ცვლილების საჭიროება გამოწვეულია ტექსტში 

მითითებული სიტყვების ,,პოლიტიკური პლატფორმის“ ამოღებითა და სხვა ტექნიკური ხასიათის 

რედაქციუილი ცვლილებებით, რომლებიც არსებით გავლენას არ ახდენს პუნქტების შინაარსობრივ ნაწილზე. 

8. 36-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის ტექსტში ამოღება ხდება სიტყვების ,,პოლიტიკურ 

პლატფორმაში“.  

9. 36-ე მუხლის შემდგომ ემატება 361 პრიმა მუხლი, რომლითაც განისაზღვრება საკრებულოს 

ორგანოებში ფრაქციების წარმომადგენლობა. 

10. 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შემთხვევაში იცვლება პუნქტის რედაქცია, რომლითაც განისაზღვრება 

ფრაქციის თავმჯდომარისა და ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეთა რაოდენობა. ხოლო მოქმედი 

რედაქციის მე-3 პუნქტის შინაარსობრივი ნაწილი უცვლელად რჩება, რაც გადადის და ინომრება 31 პრიმა 

პუნქტით. 

11. 51-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ტექსტში იცვლება ბოლო წინადადება, რომლის მიხედვით 

,,საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში სხდომას თავმჯდომარეობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე.“. 

12. 53-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის შემთხვევაში იცვლება ტექსტის შინაარსობრივი ნაწილი, რომლის 

მიხედვით ,,საკრებულოს სხდომებს, როგორც წესი, წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარე, მისი არ ყოფნის 

შემთხვევაში ან მისი დავალებით, საკრებულოს სხდომას წარმართავს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე.“. 

13. 99-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შემთხვევაში იცვლება ტექსტის შინაარსობრივი ნაწილი, რომლის 

მიხედვით ,,საკრებულოს სხდომას, რომელიც იხილავს საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს, 

ხსნის და თავმჯდომარეობს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი არ ყოფნის ან მის 

მიერ ამ მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი 

მოადგილე.“. 



14. 102-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებში, სადაც მე-2 პუნქტთან მიმართებით, იცვლება კომისიის 

თავმჯდომარის არჩევის წესი, შესაბამისად ,,საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეს საკრებულოს 

კომისიის შემადგენლობიდან, საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით, სიითი შემადგენლობის 

ნახევარზე მეტით ირჩევს საკრებულო.“. ხოლო მე-3 პუნქტთან მიმართებით, ტექსტში სიტყვა ,,წევრთას“ 

ნაცვლად მიეთითება ,,სიითი შემადგენლობის“ რაც რეალურად არსებით გავლენას არ ახდენს პუნქტის 

შინაარსობრივ ნაწილზე. 

15.  104-ე მუხლი იცვლება მთლიანად, როგორც მუხლის სათაური, ასევე იცვლება მუხლის 

შინაარსობრივი ნაწილი, რისი საჭიროებაც გამოწვეულია წინამდებარე დადგენილების პროექტის 

მუხლებში განხორციელებული ცვლილებებით. 

16. 119-ე მუხლის მე-7 პუნქტის, 131-ე მუხლის მე-4 და მე-7 პუნქტების ცვლილების საჭიროება 

გამოწვეულია წინამდებარე დადგენილების პროექტის მუხლებში განხორციელებული ცვლილებებით. 

 

ბ.ბ) პროექტი შეიცავს პრეამბულას და მასში გადმოცემულია ამ ნორმატიული აქტის მიღების 

სამართლებრივი საფუძვლები. 

4. იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რომლებსაც გამოიწვევს წარმოდგენილი 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდას.  

ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 

5. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ნორმატიული აქტის ზეგავლენის შეფასება. 

- ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ნორმატიული აქტის მიღება ზეგავლენას არ მოახდენს. 

 

6. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2021 წლის - დეკემბერი.   
 


