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„ ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო
საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქედის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №6
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის
(დადგენილება) პროექტზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების
დაწყების თაობაზე
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 103-ე, 1061-ე და 1065ე მუხლების შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა :
1.

დაიწყოს

საჯარო

ადმინისტრაციული

წარმოება

„

,,ქედის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ“

ქედის

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

ნორმატიული

ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე.
2. განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საჯარო ადმინისტრაციულ
წარმოებაზე უფლებამოსილ ორგანოდ განისაზღვროს ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს

სამანდატო,

საპროცედურო

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისია

(თავმჯდომარე - ამირან დევაძე).
3. განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომის მოწვევის
თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 20 აპრილი.
4. ნორმატიულ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის (დადგენილება)
გამოცემის თარიღად განისაზღვროს 2018 წლის 27 აპრილი.
5.

წინამდებარე

წარმოების

საკითხთან

განკარგულება

წარმოადგენს

დაკავშირებით

მიღებულ

ადმინისტრაციული
ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი არ ექვემდებარება
გასაჩივრებას.

ცალკე

6. წინამდებარე განკარგულება საჯაროდ გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს
ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.keda.ge).
7. განკარგულების ქედის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე
განთავსება უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის
უფროსმა - მუხრან სალაძემ.
8. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

ცნობა
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში (მის. დაბა ქედა მერაბ კოსტავას ქუჩა №3,
ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული) მიმდინარეობს
საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება „ ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო,
საპროცედურო

საკითხთა

და

ეთიკის

კომისიის

დებულების

დამტკიცების

შესახებ”

ქედის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი
აქტის (დადგენილება) პროექტზე.
საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (თავმჯდომარე -ამირან დევაძე). (მის: დაბა
ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის ადმინისტრაციული შენობა, მეორე
სართული;).
დაინტერესებულ პირებს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრების წარდგენა
შეუძლიათ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებიდან 2018 წლის 19
აპრილს დღის 18:00 საათამდე სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიაში.
განსახილველ საკითხზე ზეპირი მოსმენის შესახებ სხდომა შედგება 2018 წლის 20 აპრილს
დღის 16:00 საათზე. (მის: დაბა ქედა მ. კოსტავას ქ.№3, ადგილობრივი თვითმართველობის
ადმინისტრაციული შენობა, მეორე სართული; სხდომათა დარბაზი).
„ ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14
ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) გამოცემის თარიღად
განსაზღვრულია 2018 წლის 27 აპრილი.

პროექტი
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
დადგენილება №-2018 წლის -- აპრილი
დაბა ქედა

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014
წლის 14 ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
საფუძველზე, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,
მუხლი 1
„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14
ივლისის №6 დადგენილებით ( ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge 15.07.2014 წ. სარეგისტრაციო კოდი
010250050.35.134.016125) დამტკიცებულ დებულებაში შეტანილ იქნას შემდეგი სახის ცვლილება:
1. დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი
მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, მერიის და მისი
სტრუქტურული ერთეულების, აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ
დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით”.
2. დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,, 1. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:
ა) შეიმუშავებს, განიხილავს და საკრებულოს სხდომისათვის ამზადებს საკრებულოს
სამართლებრივი აქტების პროექტებს;
ბ) მონაწილეობს საკრებულოში შემოსული პროექტების განხილვა-დამუშავებაში, ამზადებს
სამართლებრივ დასკვნებს და გადასცემს საკრებულოს შესაბამის ორგანოს;
გ) განიხილავს ბიუჯეტის პროექტს და შეიმუშავებს დასკვნას;
დ) შეიმუშავებს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს, დასკვნებს ან/და რეკომენდაციებს
მიმდინარე თვითმმართველობის რეფორმის ხელშეწყობისთვის;
ე) აკონტროლებს საკრებულოს სამართლებრივი აქტების შესრულებას და საჭიროების
შემთხვევაში დასკვნებს წარუდგენს საკრებულოს;
ვ) ისმენს ინფორმაციას, ახსნა-განმარტებას საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული
ორგანოებისა და თანამდებობის პირების საქმიანობასთან დაკავშირებით და საჭიროების შემთხვევაში
შესაბამის დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს;
ზ) ამზადებს მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს და
წინადადებებს, წარუდგენს საკრებულოს ან აგზავნის დანიშნულებისამებრ;
თ)

აკონტროლებს

საკრებულოს

წევრთა

მიერ

საქართველოს

კანონმდებლობისა

და

საკრებულოს რეგლამენტის მოთხოვნათა დაცვას;
ი)

ამზადებს

და

საკრებულოს

წარუდგენს

წინადადებებს

საკრებულოს

წევრის

უფლებამოსილების შეწყვეტის და უფლებამოსილებათა ცნობის შესახებ.
კ) შეისწავლის საკრებულოს წევრის სტატუსთან საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი და
სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის
წინადადებებს;
ლ) განსაზღვრავს საკრებულოს კომისიებსა და დროებით სამუშაო ჯგუფებში საკრებულოს
წევრთა პროპორციული წარმომადგენლობის ქვოტას;

მ) შეისწავლის ფრაქციის რეგისტრაციისთვის საჭირო მასალებს და საკრებულოს უახლოეს
სხდომას წარუდგენს შესაბამის დასკვნას;
ნ) საკრებულოს უახლოეს სხდომას აცნობებს ფრაქციის გაუქმებისა და ფრაქციის
შემადგენლობიდან წევრის გასვლის ფაქტს; ცნობად იღებს ფრაქციიდან წევრის გარიცხვის, აგრეთვე
ფრაქციის თავმჯდომარისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების არჩევის, გადაყენების, გადადგომის,
ფრაქციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში შესწორებათა შეტანის შესახებ ინფორმაციას, რის
შესახებაც აცნობებს საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს უახლოეს სხდომას;
ო) საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ შემთხვევებში ასრულებს დროებითი ხმის
დამთვლელი კომისიის ფუნქციებს, ადგენს ფარული კენჭისყრის გამართვის ადგილსა და
ბიულეტენის ფორმას; ითვლის და აცხადებს ფარული კენჭისყრის შედეგებს;
პ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის
მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
3. დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი ამოღებულ იქნას.
4. დებულების მე-4 მუხლი ამოღებულ იქნას.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ქედის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე

შუქრი თურმანიძე

განმარტებითი

ბარათი

,, ,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14
ივლისის №6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ნორმატიული აქტის (დადგენილება) პროექტზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია ნორმატიული აქტის პროექტის შესახებ:
ა.ა) ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზი:
,,საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
ცვლილების შეტანის შესახებ“ 2017 წლის 26 ივლისის საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის
მე-5 პუნქტის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების საკრებულოებმა 2017 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების
დღიდან 6 თვის ვადაში უნდა უზრუნველყონ ნორმატიული აქტების აღნიშნულ კანონთან
შესაბამისობა, კერძოდ მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ,,გამგებლის“ ნაცვლად ეწოდა
,,მერი“, ხოლოს მისადმი დაქვემდებარებულ დაწესებულებას ,,გამგეობის“ ნაცვლად ,,მერია“
ნორმატიული აქტის მიღების მიზეზია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული
აქტის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.ბ) ნორმატიული აქტის მიღების მიზანი:
ნორმატიული აქტის მიღების მიზანია ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული
აქტის კანონთან შესაბამისობა.
ა.გ) ნორმატიული აქტის ძირითადი არსი:
წარმოდგენილი ნორმატიული აქტის პროექტის შესაბამისად, შეტანილი უნდა იქნას
ცვლილება დებულების მე-3 პუნქტში და ნაცვლად ,,გამგეობის“ მითითებული იქნას ,,მერიის“,
დებულების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი, რომელიც ითვალისწინებს საკრებულოს
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის კომპეტენციების განსაზღვრას
წარმოდგენილი პროექტით ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:
,, 1. კომისია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:
ა) შეიმუშავებს, განიხილავს და საკრებულოს სხდომისათვის ამზადებს საკრებულოს
სამართლებრივი აქტების პროექტებს;
ბ) მონაწილეობს საკრებულოში შემოსული პროექტების განხილვა-დამუშავებაში, ამზადებს
სამართლებრივ დასკვნებს და გადასცემს საკრებულოს შესაბამის ორგანოს;
გ) განიხილავს ბიუჯეტის პროექტს და შეიმუშავებს დასკვნას;
დ) შეიმუშავებს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს, დასკვნებს ან/და რეკომენდაციებს
მიმდინარე თვითმმართველობის რეფორმის ხელშეწყობისთვის;
ე) აკონტროლებს საკრებულოს სამართლებრივი აქტების შესრულებას და საჭიროების
შემთხვევაში დასკვნებს წარუდგენს საკრებულოს;
ვ) ისმენს ინფორმაციას, ახსნა-განმარტებას საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული
ორგანოებისა და თანამდებობის პირების საქმიანობასთან დაკავშირებით და საჭიროების შემთხვევაში
შესაბამის დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს;
ზ) ამზადებს მის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს და
წინადადებებს, წარუდგენს საკრებულოს ან აგზავნის დანიშნულებისამებრ;
თ)

აკონტროლებს

საკრებულოს

წევრთა

მიერ

საქართველოს

კანონმდებლობისა

და

საკრებულოს რეგლამენტის მოთხოვნათა დაცვას;
ი)

ამზადებს

და

საკრებულოს

წარუდგენს

წინადადებებს

საკრებულოს

წევრის

უფლებამოსილების შეწყვეტის და უფლებამოსილებათა ცნობის შესახებ.
კ) შეისწავლის საკრებულოს წევრის სტატუსთან საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი და
სამეწარმეო საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის
წინადადებებს;
ლ) განსაზღვრავს საკრებულოს კომისიებსა და დროებით სამუშაო ჯგუფებში საკრებულოს
წევრთა პროპორციული წარმომადგენლობის ქვოტას;

მ) შეისწავლის ფრაქციის რეგისტრაციისთვის საჭირო მასალებს და საკრებულოს უახლოეს
სხდომას წარუდგენს შესაბამის დასკვნას;
ნ) საკრებულოს უახლოეს სხდომას აცნობებს ფრაქციის გაუქმებისა და ფრაქციის
შემადგენლობიდან წევრის გასვლის ფაქტს; ცნობად იღებს ფრაქციიდან წევრის გარიცხვის, აგრეთვე
ფრაქციის თავმჯდომარისა და სხვა ხელმძღვანელი პირების არჩევის, გადაყენების, გადადგომის,
ფრაქციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში შესწორებათა შეტანის შესახებ ინფორმაციას, რის
შესახებაც აცნობებს საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს უახლოეს სხდომას;
ო) საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ შემთხვევებში ასრულებს დროებითი ხმის
დამთვლელი კომისიის ფუნქციებს, ადგენს ფარული კენჭისყრის გამართვის ადგილსა და
ბიულეტენის ფორმას; ითვლის და აცხადებს ფარული კენჭისყრის შედეგებს;
პ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის
მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
პროექტი ითვალისწინებს დებულების მე-3 მუხლის მე-3 პუქნტისა ( 3. კომისიის
თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, მის მიერ
უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის
თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე. ამ საკითხზე კომისიის
თავმჯდომარის დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოვალეობებს ასრულებს კომისიის უხუცესი წევრი ) და მე-4 მუხლი ( კომპეტენციების გადანაწილების
მიზნით კომისიის სამუშაო ჯგუფების შექმნას) ამოღებას .
ბ) ნორმატიული აქტის ფინანსური დასაბუთება:
ბ.ა) ნორმატიული აქტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების
წყარო:
ნორმატიული აქტის მიღება არ გამოიწვევს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფას.
ბ.ბ) ნორმატიული აქტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.
ბ.გ) ნორმატიული აქტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
ნორმატიული აქტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
ნორმატიული აქტის მიღება არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.
გ) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს სამართლებრივ სტანდარტებთან
გ.ა) ნორმატიული აქტის მიმართება საქართველოს კანონმდებლობასთან და კანონქვემდებარე
ნორმატიულ აქტებთან:
ნორმატიული აქტის არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას და
კანონქვემდებარე ნორმატიულ სამართლებრივ აქტებს.
გ.ბ) ნორმატიული აქტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
ნორმატიული აქტის პროექტის მიღების პროცესში ადგილი არ ჰქონია კონსულტაციის
მიღებას.
დ.ა) ნორმატიული აქტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და
საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ნორმატიული აქტის პროექტის შემუშავებაში წინასწარი სამართლებრივი დასკვნა არ
მიღებულა.
დ.ბ)

ნორმატიული

აქტის

შემუშავებაში

მონაწილე

ორგანიზაციის

(დაწესებულების)

ან/დაექსპერტის შეფასება ნორმატიული აქტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ნორმატიული აქტის შემუშავებაში აღნიშნულ სუბიექტებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.
ე) ნორმატიული აქტის ავტორი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური რესურსების
მართვის განყოფილება.

ვ) ნორმატიული აქტის წარმდგენი:
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი - მუხრან სალაძე.
ზ) ნორმატიული აქტის ინიციატორი:
სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე.

