
 

 

 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №22 

2015 წლის 29 სექტემბერი 

ქალაქი ბათუმი 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 

სექტემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  
 

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  და 

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

შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს : 

 

მუხლი 1. „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №34 

დადგენილებით დამტკიცებულ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რეგლამენტში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:  

 

1. რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

 

2. რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

„ბ) შესყიდვების გეგმის შესაბამისად ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

წინა წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მოსმენა ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მისი საკრებულოში წარმოდგენიდან არაუგვიანეს ერთი თვის 

ვადაში;“ 

3. რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

„ვ) მერისათვის თანხმობის მიცემა შესაბამისი კერძო სამართლის იურიდიული პირის 

დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; ადგილობრივი თვითმმართვე-

ლობის კოდექსის შესაბამისად, კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებაში 

მონაწილეობისა და მასში გაწევრების შესახებ; მეწარმე იურიდიული პირის წილის/აქციების 

შეძენის შესახებ;“. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. რეგლამენტის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„ჟ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საკრებულოს რეგლამენტს, 

საკრებულოს აპარატის დებულებას; საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხას; საკრებულოს 

კომისიათა თავმჯდომარეების წარდგინებით საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს 

საკრებულოს კომისიათა დებულებებს;“.  

5. რეგლამენტის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,რ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„რ) ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესს და 

თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 

მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;“.  

6. რეგლამენტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1001 მუხლი: 
 

„მუხლი 1001. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის საკრებულო ვალდებულია ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსით განსაზღვრული უფლებამოსილების შესაბამისად, 

გამოაქვეყნოს ან/და საჯაროდ გამოაცხადოს: 

ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიისა და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომების ოქმები, შესაბამისი სხდომის 

გამართვიდან 10 დღის ვადაში; 

ბ) საანგარიშო წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის მისი წარდგენიდან 10 დღის ვადაში; 

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი მისი წარმოდგენიდან 5 დღის ვადაში; 

დ) მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცებიდან 10 დღის ვადაში; 

ე) მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმა, მისი დამტკიცებიდან 10 დღის 

ვადაში; 

ვ) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 

გაწეული მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშები, შესაბამისი 

ანგარიშის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში; 

ზ) პეტიცია, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში; 

თ) ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული წერილობითი ინიციატივა, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში. 

2. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია ქვეყნდება ან/და 

საჯაროდ ცხადდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  56-ე და 57-ე 

მუხლების შესაბამისად ან/და ქვეყნდება პროაქტიულად.“. 

 

7. რეგლამენტის 101-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 101. პეტიცია 

1. პეტიციის წარდგენის უფლება აქვთ შემდეგ სუბიექტებს: 

ა) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ს; 

ბ) დასახლების საერთო კრებას. 



2. საერთო კრების გადაწყვეტილების შესაბამისად, საერთო კრების სახელით პეტიციის 

წარდგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების რჩეული ან/და საერთო კრების მიერ 

უფლებამოსილი პირი. 

3. პეტიცია იწერება და შეიტანება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

სახელზე. პეტიციის სახით შეიძლება წარდგენილ იქნეს: 

ა) ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტი; 

ბ) მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 

ძირითადი პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები; 

გ) მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის 

პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე 

შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის მოთხოვნა. 

4. პეტიცია უნდა შეიცავდეს: 

ა) შესაბამისი განცხადების ტექსტს; 

ბ) პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებლის/მომხსენებლების (არაუმეტეს 3 

პირისა), სახელს, გვარს, მისამართს, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერს (არსებობის 

შემთხვევაში) და საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ასლს; 

გ) პეტიციის წარდგენის თარიღს; 

დ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 

შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის წარმდგენი 

ამომრჩევლების სიას; 

ე) ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 

ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტს, ხოლო ამ მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მოსამზადებელი ნორმატიული 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის ძირითად პრინციპებს ან კონკრეტულ 

წინადადებებს; 

ვ) ამ მუხლის მე-3პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 

კონკრეტულად ჩამოყალიბებულ მოთხოვნას და შესაბამის დასაბუთებას. 

5. შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პეტიციის 

წარმდგენი ამომრჩევლების სია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლის სახელს, გვარს, 

დაბადების თარიღს (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის პირად ნომერს, 

რეგისტრაციის ადგილს და ხელმოწერას. 

6. პეტიციას არეგისტრირებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი. იგი 

უზრუნველყოფს პეტიციის გამოქვეყნებას ან/და საჯაროდ გამოცხადებას საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  56-ე და 57-ე მუხლების შესაბამისად ან/და მის 

პროაქტიულად გამოქვეყნებას. 

7. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს პეტიციის 

რეგისტრაციის მოწმობა ეძლევა/ეძლევათ მისი რეგისტრაციაში გატარების შესახებ 

მიმართვიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი დასაშვებია, თუ 

დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები ან/და პეტიციით გათვალისწინებული საკითხის 

გადაწყვეტა არ განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებას. 

8. პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელს/მომხსენებლებს უფლება აქვს/აქვთ, 

რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

გაასაჩივროს/გაასაჩივრონ სასამართლოში. 

9. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ პეტიციას 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღებისათვის საქართველოს კანონმდებ-

ლობითა და წინამდებარე რეგლამენტით დადგენილი წესით, მისი დადგენილი წესით 

წარდგენიდან 1 თვის ვადაში. 



10. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პეტიცია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებით, მისი რეგისტრაციიდან 7 დღის 

ვადაში, შესასწავლად გადაეცემა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამის კომისიას ან 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო ჯგუფის შექმნის 

წინადადებით, ან აღნიშნული პეტიცია უფლებამოსილების შესაბამისად, განსახილველად 

ეგზავნება მუნიციპალიტეტის მერს. მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბიუროს მიერ პეტიციის გადაგზავნიდან 1 თვის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას 

პეტიციის შესასწავლად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამუშაო ჯგუფის შექმნის 

მიზანშეწონილობის შესახებ ან პეტიციას უგზავნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

შესაბამის კომისიას. 

11. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისია ან სამუშაო ჯგუფი პეტიციას 

ამ მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 15 დღის ვადაში განიხილავს და 

იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 

ა) პეტიციის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

მომზადების მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე; 

ბ) ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პეტიციის შესწავლისა 

და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომისთვის განსახილველად წარდგენის თაობაზე; 

გ) პეტიციის განხილვის მიზანშეუწონლად მიჩნევის თაობაზე. 

12. ამ მუხლის მე-10 და მე-11 პუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები 

მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა ეცნობოს პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს. 

13. ამ მუხლის მე-11 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომას განსახილველად წარედგინება შესაბამისი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის პროექტი. მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამისი დადგენილების 

პროექტს განიხილავს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მიღებისათვის 

საქართველოს კანონმდებლობითა და წინამდებარე რეგლამენტით დადგენილი წესით. 

14. ამ მუხლის მე-11 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში მზადდება პეტიციის შესახებ დასკვნა და 

პეტიცია დასკვნასთან ერთად განსახილველად წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომას. მუნიციპალიტეტის საკრებულო პეტიციასთან დაკავშირებით შესაბამის 

გადაწყვეტილებას იღებს 1 თვის ვადაში. 

15. ამ მუხლის მე-11 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება 

მიღებიდან 15 დღის ვადაში წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის ინფორმაციას ცნობად იღებს ან არ ეთანხმება 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისიის ან სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებას 

და იღებს სხვა, შესაბამის გადაწყვეტილებას. 

16. ამ მუხლის მე-13 და მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული ვადები მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს გადაწყვეტილებით შეიძლება 1 თვით გაგრძელდეს. 

17. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია განიხილოს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ბიუროს მიერ უფლებამოსილების შესაბამისად გადაგზავნილი პეტიცია და 

განხილვის შედეგების შესახებ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და პეტიციის წარმდგენ 

სუბიექტს აცნობოს პეტიციის განსახილველად მიღებიდან 1 თვის ვადაში. ეს ვადა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს თანხმობით შეიძლება 1 თვით გაგრძელდეს. 

18. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს/საკრებულოს კომისიის/სამუშაო ჯგუფის 

სხდომაზე პეტიციას წარადგენს/წარადგენენ და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს/საკრებულოს 

კომისიის/სამუშაო ჯგუფის სხდომაში ადგილობრივი თვითმმარტველობის კოდექსის 87-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს/მონაწილეობენ 

პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელი/მომხსენებლები. 

 

 

 



 

19. ამ მუხლის მე-17 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის მერს მოსთხოვოს პეტიციის განხილვის 

შედეგების შესახებ ანგარიშის ან/და პეტიციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე პირადად წარდგენა. 

20. პეტიციის განხილვის შემდეგ მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის 

გადაწყვეტილებას მიღებიდან 10 დღის ვადაში აცნობებს პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს, 

გარდა ამ მუხლის 21-ე პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

21. თუ პეტიცია საერთო კრების მიერ არის წარდგენილი, პეტიციის განხილვის 

შედეგების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების შესაბამისმა მოსამსახურეებმა 

საერთო კრებას უნდა წარუდგინონ უშუალოდ – შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 

თვის ვადაში ან/და უნდა წარუდგინონ საერთო კრების რჩეულს – შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში. 

22. მუნიციპალიტეტის არანაკლებ 5 კაციან ჯგუფს (5 ამომრჩეველს) უფლება აქვს 

მიმართოს საკრებულოს აპარატს განცხადებით პეტიციის ინიცირების პროცედურის დაწყების 

შესახებ.  

23. საკრებულოს აპარატი დაუყოვნებლივ რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ 

განცხადებას და განცხადების შემომტან პირს გადასცემს ხელმოწერების შეგროვებისათვის 

პეტიციის მხარდამჭერთა სიის ბლანკებს.  

24. მხარდამჭერთა სიის ბლანკში მითითებული უნდა იყოს თვითმმართველ 

ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩევლის: 

ა) სახელი და გვარი; 

ბ) დაბადების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი); 

გ) პირადი ნომერი საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის (პასპორტის) 

მიხედვით; 

დ)  რეგისტრაციის ადგილი საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის მიხედვით; 

ე) ხელმოწერის თარიღი; 

ვ)  ხელმოწერა.  

25. იმ შემთხვევაში თუ  პეტიციის წარდგენის ინიციატორია დასახლების საერთო კრება 

მაშინ პეტიციის ინიცირების შესახებ წინასწარი განცხადების წარდგენა არ არის საჭირო, ხოლო 

წარდგენილი პეტიცია დადასტურებულ უნდა იყოს საერთო კრების რჩეულის (ან მინდობილი 

პირის) და საერთო კრებაში მონაწილე არანაკლებ 100 ამომრჩევლის ხელმოწერით. ოქმი უნდა 

შეიცავდეს მასზე ხელმომწერი პირების შესახებ ამ მუხლის 25-ე პუნქტით გათვალისწინებულ 

მონაცემებს. 

26. ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ წარსადგენი ხელმოწერების შეგროვებას 

უზრუნველყოფს პასუხისმგებელი პირი (საინიციატივო ჯგუფის წევრი). ბლანკში 

მითითებული უნდა იყოს ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირის (საინიციატივო 

ჯგუფის წევრის) სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი,  რეგისტრაციის ადგილი 

(საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის მიხედვით), ხელმოწერით დადასტურების 

თარიღი და ხელმოწერა, აგრეთვე საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი. 

27. ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ წარსადგენი პეტიციის ინიციატორთა ჯგუფი 

ვალდებულია მხარდამჭერთა ბლანკების გაცემიდან 30 დღის ვადაში შეაგროვონ 

თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არა ნაკლებ 1%-ის 

ხელმოწერები და ჩააბარონ საკრებულოს აპარატს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პეტიციას არ 

გააჩანია იურიდიული ძალა და იგი არ ექვემდებარება შემდგომ განხილვს. 

28. ამომრჩეველთა არანაკლებ 1%-ის მიერ წარსადგენი საკრებულოს აპარატის 

უფლებამოსილი პირი რეგისტრაციაში ატარებს შემოტანილ პეტიციას და არაუგვიანეს 3 

სამუშაო დღის ვადაში  შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, არათანამიმდევრობით ამოწმებს 

მხარდამჭერთა ხელმოწერების კანონით დადგენილი რაოდენობის 20 პროცენტის 

ნამდვილობას. თუ გაბათილდა მისი არანაკლებ 10 პროცენტისა, იმავე წესით დამატებით 

ამოწმებს მხარდამჭერთა ხელმოწერების იმავე რაოდენობას. მისი არანაკლებ 10 პროცენტის 



გაბათილების შემთხვევაში მხარდამჭერთა სიის გაბათილებული ნაწილი უბრუნდება 

პეტიციის ინიციატორს და ეძლევა 2 დღის ვადა ხარვეზების შესავსებად. პეტიციის 

ინიციატორთა მიერ წარმოდგენილ მხარდამჭერთა სიის შესწორებულ ნაწილს დანარჩენ 

სიასთან ერთად კვლავ ამოწმებს საკრებულოს აპარატის უფლებამოსილი პირი 

ზემოაღნიშნული წესით. თუ იმავე წესით შემოწმებული მხარდამჭერთა ხელმოწერების 

დადგენილ რაოდენობაზე მეტი კვლავ გაბათილდა, მხარდამჭერთა სია მთლიანად 

ბათილდება და პეტიციის ინიციატორს უარი ეთქმება ინიცირებაზე. 

29. მხარდამჭერთა სიაში ამომრჩევლის ხელმოწერა ბათილად მიიჩნევა, თუ: 

ა) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული სახელი და გვარი; 

ბ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული დაბადების თარიღი  (წელი, 

თვე და რიცხვი); 

გ) მითითებული არ არის ან არასრულად არის მითითებული რეგისტრაციის ადგილი 

(დასახლებული პუნქტი, ქუჩა, სახლისა და ბინის ნომრები); 

დ) ხელმოწერის თარიღი მითითებული არ არის ან არ ემთხვევა მხარდამჭერთა სიის 

შედგენის  ვადას;  

ე) არ არის ხელმოწერილი ან ხელმოწერა შესრულებულია სხვა პირის მიერ და ამას 

წერილობით ადასტურებს ამომრჩეველი, რომლის ნაცვლადაც შესრულებულია ხელმოწერა;  

ვ) ხელმომწერი არ არის თვითმმართველ ერთეულში რეგისტრირებული ამომრჩეველი; 

ზ) არასრულად ან არასწორად არის მითითებული პირადი ნომერი (საქართველოს 

მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით) 

30. ბათილია ყველა ხელმოწერა, შესრულებული იმ ბლანკზე, რომელიც 

დადასტურებული არ არის ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ 

დადგენილი წესით, ან რომელიც არის საკრებულოს აპარატის ბეჭდით დამოწმებული. 

31. პეტიციის ფორმა მტკიცდება საკრებულოს განკარგულებით. პეტიციის ფორმა 

გაცემამდე დამოწმებული უნდა იყოს საკარებულოს აპარატის ბეჭდით.“. 

 

8. რეგლამენტის 107-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 107. დასახლების საერთო კრება 
 

1. დასახლების საერთო კრება (შემდგომ – საერთო კრება) არის ქალაქის მოსახლეობის 

თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული 

ამომრჩევლის ამ დასახლებისა და მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების 

განხილვის, გადაწყვეტისა და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ორგანოების წინაშე ინიცირების 

პროცესებში ქმედით ჩართულობას. 

2. საერთო კრების სახელწოდება შედგება შესაბამისი დასახლების კატეგორიის 

დასახელებისგან („ქალაქი“), დასახლების სახელწოდებისგან და ზოგადი სახელწოდებისგან 

(„საერთო კრება“). 

3. საერთო კრების წევრია შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩეველი. 

საერთო კრებაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობის უფლება აქვთ აგრეთვე 

შესაბამისი დასახლების ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების მესაკუთრეს და ამ 

დასახლებაში მცხოვრებ სხვა სრულწლოვან პირს. 

4. საერთო კრება უფლებამოსილია თავისი საქმიანობის წარმართვის და მისი 

ხელშეწყობის მიზნით საკუთარი შემადგენლობიდან აირჩიოს საერთო კრების რჩეული. 

საერთო კრების რჩეულის კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს შესაბამისი საერთო 

კრების წევრთა არანაკლებ 5%-ს. 

5. საერთო კრების რჩეული უძღვება საერთო კრებას, უზრუნველყოფს საერთო კრების 

გადაწყვეტილების მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოებისთვის წარდგენას, აგრეთვე 

ასრულებს საერთო კრების ცალკეულ დავალებებს. 

 



 

 

 

 

 

6. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება მომდევნო 

საერთო კრების შეკრებამდე ვადით. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება 

ავტომატურად გრძელდება, თუ მომდევნო საერთო კრება საერთო კრების ახალ რჩეულს არ 

აირჩევს. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად შეიძლება გაგრძელდეს 

ზედიზედ არაუმეტეს 5-ჯერ. 

7. საერთო კრების საქმიანობაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქალისა და მამაკაცის 

თანასწორი მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

8. საერთო კრების უფლებამოსილებები, მისი მოწვევისა და საქმიანობის წესი 

განისაზღვროს საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის“ თანახმად.“. 

 

9. რეგლამენტის 110-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ მაინც, 

არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა მოაწყოს საჯარო შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან 

და წარუდგინოს მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, ანგარიშის განხილვისას უპასუხოს 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს. ამომრჩევლებთან შეხვედრების 

გრაფიკი მტკიცდება საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით საკრებულოს შესაბამის 

წევრთან შეთანხმებისა და მასთან კონსულტაციის საფუძველზე. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება აქვს, შეუზღუდავად დაესწროს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის საჯარო ანგარიშების განხილვას.“. 

 

მუხლი 2.  ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი 

გამოქვეყნებისთანავე.  

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                     ირაკლი ჭეიშვილი 

 

 

 
 


