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ქ. ოზურგეთი 

 
„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და  

ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017  წლის 14 დეკემბერის  N12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე 

მუხლის 1-ლი ნაწილის ,,ბ“ პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილის, და 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 
ა დ გ ე ნ ს : 

 

მუხლი 1. შეტანილ იქნას ცვლილება  „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 14 დეკემბრის N12 დადგენილებაში 

(www.matsne.gov.ge, 20/12/2017, 010260050.35.113.016309) და დადგენილებით დამტკიცებული 

დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„ბ) ამზადებს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს საკრებულოს წევრის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ;“. 

 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე       დავით დარჩია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/


განმარტებითი ბარათი 

 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა და  

ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017  წლის 14 დეკემბერის  N12 დადგენილებაში ცვლილების 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 ორგანულ კანონში „ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსი“ და  

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შეტანილი ცვლილებებიდან 

(ცვლილებების მიღების თარიღი: 25/05/2022, გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, თარიღი: 

27/05/2022)  გამომდინარე, საჭიროა წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიღება, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოქმედ კანონმდებლობასთან კომისიის დებულების შესაბამისობას. 

 აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად: ახალარჩეული საკრებულოს და მისი 

წევრების უფლებამოსილება იწყება შესაბამისი არჩევნების საბოლოო შედეგების იმ შემაჯამებელი 

ოქმის/ოქმების ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან მე-14 დღიდან, 

რომლითაც/რომლებითაც დასტურდება ამ საკრებულოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი 

მესამედის არჩევა. ამ მომენტიდან უფლებამოსილება უწყდება შესაბამის მოქმედ საკრებულოს,  

ამასთანავე, შუალედურ არჩევნებში არჩეული საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება იწყება 

არჩევნების საბოლოო შედეგების იმ შემაჯამებელი ოქმის ცესკოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 

გამოქვეყნებიდან  მე-14 დღიდან, რომლითაც დასტურდება საკრებულოს აღნიშნული წევრის არჩევა. 

პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლე 

საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება იწყება მისი ადგილმონაცვლეობის ცნობის შესახებ შესაბამისი 

საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სათანადო სამართლებრივი აქტის გამოცემიდან მე-14 დღიდან, 

რაც შესაბამის საკრებულოს ეცნობება. ამდენად, აღნიშნული საკანონმდებლო აქტებიდან ამოღებული 

იქნა ის ნორმა, რომლის შესაბამისად, საკრებულომ უნდა ცნოს საკრებულოს წევრის/წევრთა 

უფლებამოსილება, შესაბამისად საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება დაიწყება ზემოხსენებული 

ფაქტების დადგომის შემდეგ. 

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. პროექტი სხვა ნორმატიულ აქტში იმ ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელსაც 

გამოიწვევს წარდგენილი პროექტის მიღება (გამოცემა). 

საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსი“ და  

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ შეტანილი ცვლილებებიდან 

(ცვლილებების მიღების თარიღი: 25/05/2022, გამოქვეყნების წყარო: www.matsne.gov.ge, თარიღი: 

27/05/2022) გამომდინარე, საჭიროა ცვლილების შეტანა „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2017 წლის 27 ნოემბრის №1 დადგენილებაში. 

6. ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ნორმატიული აქტის ზეგავლენის შეფასება. 

- ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ნორმატიული აქტის მიღება ზეგავლენას არ მოახდენს. 

 

7. პროექტის მიღების სავარაუდო თარიღია 2022 წლის - ივნისი. 


