
 
 

„საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონის იმ მუხლის 
(მუხლების) მოქმედი სრული რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც) წარმოდგენილი 
კანონპროექტით შედის ცვლილება, მათ შორის, ხდება მისი (მათი) ამოღება 

 
 

მუხლი 1. საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“ (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 
(www.matsne.gov.ge), 19.02.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 010250000.04.001.016100) 
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

1. 35-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:  

 „ო) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით 
იღებს გადაწყვეტილებებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა 
წახალისებისა და საჯარო მოსამსახურეთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
ზომების შეფარდების შესახებ;“.  

2. 39-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
  „მუხლი 39. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირის 

თანამდებობრივი შეუთავსებლობა  
  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირის თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით.“.  

3. 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
 „2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირს უფლებამოსილება 

ვადამდე შეუწყდება აგრეთვე „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
თანამდებობის პირისთვის შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან 
შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში.“.  

  4. 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:  

  „ა.ზ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 
წესით იღებს გადაწყვეტილებებს გამგეობის/მერიის მოხელეთა წახალისებისა და 
საჯარო მოსამსახურეთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების 
შეფარდების შესახებ;“.  

  5. 55-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
  „მუხლი 55. გამგებლის/მერის თანამდებობრივი შეუთავსებლობა  
 გამგებლის/მერის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება 

„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის შესაბამისად.“.  

  6. 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:  



 
 

  „ზ) „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული თანამდებობის პირისთვის 
შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობის 
განხორციელება;“.  

  7. 58-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
  „მუხლი 58. გამგებლის/მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის 

თანამდებობრივი შეუთავსებლობა  
  გამგებლის/მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.“.  

  8. მე-60 მუხლის:  
  ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
  „1. გამგეობის/მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელია საჯარო 

მოხელე, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 
გამგებელი/მერი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი 
წესით.“;  

 ბ) მე-2 პუნქტის „ბ“–„დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
  „ბ) უნაწილებს ფუნქციებს სტრუქტურული ერთეულის მოხელეებს;  
 გ) გამგებელს/მერს წარუდგენს წინადადებებს სტრუქტურული ერთეულის 

საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით, სტრუქტურული ერთეულის მოხელეთა 
წახალისების, საჯარო მოსამსახურეთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
ზომების შეფარდების, შვებულების, სამსახურებრივი მივლინების,  პროფესიული 
განვითარების  შესახებ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
დადგენილი წესით;  

დ) განსაზღვრავს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობის ორგანიზებისა და 
დაგეგმვის წესებს, ფორმებსა და მეთოდებს, სტრუქტურული ერთეულის მოხელეთა 
თანამდებობრივ მოვალეობებს;“.  

  9. 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტის:  
  ა) „ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
 „ნ) ამ კანონით დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს თბილისის მერიის თანამდებობის 
პირებს;  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით 
თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს თბილისის მერიის 
სხვა საჯარო მოსამსახურეებს, გარდა ამ კანონის 82-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;“;  

  ბ) „რ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
  „რ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით 

იღებს გადაწყვეტილებებს თბილისის მერიის მოხელეთა წახალისებისა და საჯარო 
მოსამსახურეთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების 
შესახებ;“.  

  10. 101-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  



 
 

 „2. მუნიციპალიტეტი მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის 
მიმართავს შრომის ანაზღაურებისათვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო 
ასიგნებების საერთო მოცულობის არანაკლებ 1 პროცენტს.“.  
 


