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საქართველოს ორგანული კანონი  
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების 

შეტანის შესახებ 
 

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. 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის: 
ა)  „გ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდესშემდეგი რედაქციით: 

  „გ.ბ) ამ კანონის შესაბამისად მერიის, მისი სტრუქტურული ერთეულების დებულებების, მმართველი 
საბჭოს რეგლამენტისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება;“; 

ბ) „გ.გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ.დ“ ქვეპუნქტი: 
„გ.დ)  ამ კანონით დადგენილი წესით, მერისთვის თანხმობის მიცემა მერის პირველი მოადგილის, 

მოადგილეებისა და სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელების დანიშვნის თაობაზე;“. 
2. 48-ე მუხლი ჩამოყალუბდეს შემდეგი რედაქციით:  
„მუხლი 48. მერი  
1. მერი არის მუნიციპალიტეტის უმაღლესი თანამდებობის პირი და უმაღლესი აღმასრულებელი 

ორგანო, რომელიც საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორცინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ორგანოების სისტემას - მერიას.მერი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და უზრუნველყოფს 
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების განხორციელებას ამ კანონის, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 
და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და შესაბამის იმუნიციპალიტეტის ნორმატიული აქტების 
შესაბამისად. 

2. მერი ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მოსახლეობის წინაშე.“. 
3. 50-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 50. მუნიციპალიტეტის მერია  
1. მუნიციპალიტეტის მერია (მუნიციპალიტეტის მერი, მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭო, 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულები) არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 
ორგანოების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ-განმკარგულებელ 
საქმიანობას.  

2. მერიას საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს მერი.  
3. მერიის სტრუქტურა და მერიის სტრუქტურული ერთეულების უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება მერიის დებულებით. მერიის სტრუქტურული ერთეული მერიისა და მერიის შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულის დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში 
უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მმართველი საბჭოს გადაწყვეტილებებისა და მერის 
დავალებების შესრულებას. მერიის სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ჰქონდეს ქვედანაყოფები, 
რომლებიც განისაზღვრება მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის დებულებითა და საშტატო 
ნუსხით.“. 

4. 52-ე და 53-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს. 
5. 54-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 „მუხლი 54. მერის უფლებამოსილება 
1. მერი:  
ა) საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს მერიის საქმიანობას;  
ბ) გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს მის უფლებამოსილებას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე;  
გ) უძღვება მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს საქმიანობას და თავმჯდომარეობს მის სხდომებს; 

ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 
აქტებს;  
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დ) ხელს აწერს მუნიციპალიტეტისა და მმართველი საბჭოს სახელით დადებულ ხელშეკრულებებსა 
და შეთანხმებებს;  

ე) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და მუნიციპალიტეტის მმართველ საბჭოს, მოქმედებს მათი 
სახელით ოფიციალური ურთიერთობებისას, ასრულებს სხვა წარმომადგენლობით ფუნქციებს, 
მუნიციპალიტეტის სახელით ანიჭებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს, მათ შორის, რწმუნებებს 
(მინდობილობებს), გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;  

ვ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მერიისა და მისი სტრუქტურული ერთეულების 
დებულებებსა და მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს რეგლამენტს, აგრეთვე მერიის საშტატო ნუსხასა 
და მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობებს;  

ზ) ამ კანონით დადგენილი წესით თანამდებობებზე ნიშნავს და თანამდებობებიდან ათავისუფლებს 
მერიის თანამდებობის პირებს; „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით 
თანამდებობებზე ნიშნავს და თანამდებობებიდან ათავისუფლებს მერიის სხვა საჯარო მოსამსახურეებს; 

თ) უნაწილებს ფუნქციებს თავის მოადგილეებსა და მერიის საჯარო მოსამსახურეებს; დავალებებს 
აძლევს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირებს და ისმენს მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის 
შესახებ;  

ი) მერიის დებულებით დადგენილი წესით ახორციელებს მერიის თანამდებობის პირებისთვის 
უფლებამოსილებების დელეგირებას, გარდა ამ პუნქტის „ა“, „გ“ და „მ“−„ჟ“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული უფლებამოსილებებისა; ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის ან სხვა 
მოხელეებისთვის უფლებამოსილების დელეგირებას კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში; 

კ) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით იღებს 
გადაწყვეტილებებს მერიის მოხელეთა წახალისებისა და საჯარო მოსამსახურეთათვის დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ; 

ლ) ამტკიცებს მერიის შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, აგრეთვე მერიის მოხელეთა 
დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;  

მ) საკრებულოს წელიწადში ერთხელ მაინც, საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით 
წარუდგენს ანგარიშს მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოსა და მის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ, 
აგრეთვე საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთი მეოთხედის მოთხოვნით საკრებულოს წარუდგენს 
რიგგარეშე ანგარიშს;  

ნ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მერიის დებულებასა და საშტატო ნუსხას, აგრეთვე 
მერიის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს;  

ო) საკრებულოს თავმჯდომარეს მიმართავს საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ 
წინადადებით, საკრებულოს მორიგ სხდომაზე შეაქვს დამატებით განსახილველი საკითხი, 
უფლებამოსილია დაესწროს საკრებულოს და საკრებულოს კომისიების ღია და დახურულ სხდომებს;  

პ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საანგარიშო წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს; 
ჟ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო 

ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას;  
რ) ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას 

მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით ან უსასყიდლოდ 
სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის შესახებ; 

ს) ამ კანონითა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით მონიტორინგს უწევს ფიზიკური და 
იურიდიული პირების მიერ მათთვის სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების 
გამოყენებისა და ქონებით სარგებლობის წესების დაცვაზე, ხოლო მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი 
აუქციონის ფორმით განკარგვის შემთხვევაში - ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესაბამისი 
პირობების შესრულებაზე;  
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ტ) მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, შესაბამისი 
დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად ქმნის სათათბირო ორგანოებს − კომისიებს, საბჭოებსა 
და სამუშაო ჯგუფებს;                                                                                                                                                                          

უ) ანიჭებს მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს;  
ფ) კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ან/და დელეგირებული უფლებამოსილების 

განხორციელების (მათ შორის, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების) მიზნით ქმნის კომისიებს, რომელთა 
უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 
ხელშეკრულებით ან/და კანონის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით;  

ქ) უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 
აღსრულებას; 

ღ) ამ კანონის შესაბამისად შეიმუშავებს და საკრებულოს მისაღებად წარუდგენს ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების პროექტებს; 

ყ) ახორციელებს ამ კანონითა და საკრებულოს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით 
გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

2. მერი უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში დანიშნოს მერის 
წარმომადგენელი. მერის წარმომადგენლის უფლებამოსილება განისაზღვრება მერიის დებულებით. 

3. მერის მიერ პერსონალურ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას საკრებულოს წევრის მიერ მის 
საქმიანობაში ჩარევა დაუშვებელია.  

4. მერი პასუხისმგებელია და უფლებამოსილებას იხსნის საკრებულოსა და მოსახლეობის წინაშე.“.  
6. 56-ე მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 561-564 მუხლები: 
„მუხლი 561. მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭო 
1. მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭო არის კოლეგიური აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც 

საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტებით 
განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
გადაწყვეტილებათა აღსრულებას.  

2. მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭო შედგება მერის, მისი პირველი მოადგილის და 
მოადგილეების და მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისგან, გარდა მერიის შიდა 
აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელისა. 

3. მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს სხდომებს თავმჯდომარეობს მერი ან მერის დავალებით - 
მერის პირველი მოადგილე ან ერთ-ერთი მოადგილე.  

4. მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება სრული 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს 
სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით.  

5. მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს სტრუქტურა, უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი 
განისაზღვრება ამ კანონით და მმართველი საბჭოს რეგლამენტით. 

მუხლი 562. მმართველი საბჭოს უფლებამოსილებები 
მმართველი საბჭო: 
ა) ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში:  
ა.ა) კოორდინაციას უწევს მერიის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას;  
ა.ბ) დავალებებს აძლევს მმრათველი საბჭოს წევრებს მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული 

საკითხების მომზადებისა და გადაწყვეტის მიზნით;  
ა.გ) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მმართველი საბჭოს რეგლამენტის 

და მასში შესატანი ცვლილების პროექტებს;  
ა.დ) მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, შესაბამისი 

დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად ქმნის კომისიებს, საბჭოებსა და სხვა საკონსულტაციო 
ორგანოებს; 
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ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ურთიერთობის სფეროში:  
ბ.ა) ამ კანონის შესაბამისად შეიმუშავებს და საკრებულოს მისაღებად წარუდგენს ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების პროექტებს;  
ბ.ბ) უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 

აღსრულებას, მისი კომპეტენციის ფარგლებში;  
გ) საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში:  
გ.ა) შეიმუშავებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისა და ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების პროექტებს; 

უზრუნველყოფს დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებას თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში; ადგენს 
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს და უზრუნველყოფს მის საჯაროობას; 

გ.ბ) საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით, 
მუნიციპალიტეტის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეუტანლად იღებს გადაწყვეტილებას მხარჯავი 
დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების 
შესახებ;  

გ.გ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი 
გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღების, ცვლილებისა და გაუქმების შესახებ დადგენილებების 
პროექტებს;  

გ.დ) მუნიციპალიტეტის სახელითა და საკრებულოს თანხმობით იღებს სესხს ამ კანონითა და 
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი წესით;  

გ.ე) არაუგვიანეს თებერვლისა საკრებულოს უგზავნის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად წინა წელს 
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს; ახორციელებს შესყიდვებს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

გ.ვ) საჭიროების შემთხვევაში ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით დამტკიცებული 
პროგრამების განხორციელების წესს; 

დ) მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის სფეროში:  
დ.ა) ამ კანონითა და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით იღებს გადაწყვეტილებას 

მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ;  
დ.ბ) საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებებს: შესაბამისი კერძო სამართლის 

იურიდიული პირის დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; ამ კანონის შესაბამისად, 
კერძო სამართლის იურიდიული პირის დაფუძნებაში მონაწილეობისა და მასში გაწევრების შესახებ; მეწარმე 
იურიდიული პირის წილის/აქციების შეძენის შესახებ;  

დ.გ) ამტკიცებს კერძო სამართლის სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირების წესდებებს (დებულებებს); ნიშნავს და ათავისუფლებს კერძო სამართლის სამეწარმეო და 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს და აკონტროლებს მათ 
საქმიანობას; იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირისათვის ფინანსური სახსრებისა და მოძრავი ქონების საკუთრებაში 
გადაცემის შესახებ; 

დ.ე) საკრებულოს თანხმობით წყვეტს უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით ან 
უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის საკითხს;  

დ.ვ) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტის ქონების 
შემძენის/სარგებლობის უფლებით მიმღების/მართვის უფლებით მიმღების ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების 
საკითხი;  

დ.ზ) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს პრივატიზებული ან/და 
სარგებლობის უფლებით გაცემული ქონების მიმღების ამ ქონებასთან დაკავშირებული პირობის 
(პირობების) შესრულების ვალდებულებისგან განთავისუფლების საკითხი, გარდა ფინანსური და 
საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული პირობებისა; საკრებულოს 
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გადაწყვეტილების მისაღებად წარუდგენს  პრივატიზებული ან/და სარგებლობის უფლებით გაცემული 
ქონების მიმღების ამ ქონებასთან დაკავშირებული ფინანსური და საინვესტიციო ვალდებულებისგან 
განთავისუფლების წინადადებას; 

დ.თ) ამ კანონის შესაბამისად, საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის 
ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების შესახებ;  

დ.ი) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ქონების მოვლა-პატრონობას, მშენებლობას, 
რეკონსტრუქციასა და აღდგენას;  

ე) აღმასრულებელი საქმიანობის სხვა სფეროებში:  
ე.ა) მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა პროგრამების, სტრატეგიებისა და გეგმების მომზადებას, 
საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენას და განხორციელებას;  

ე.ბ) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის სივრცით-
ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებს;   

ე.გ) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივ აქტებს;  

ე.დ) უზრუნველყოფს ამ კანონის მე-16 და მე-17 მუხლებით გათვალისწინებული მუნიციპალიტეტის 
სხვა უფლებამოსილებების განხორციელებას ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით და საკრებულოს მიერ დადგენილი წესით;  

ე.ე) ახორციელებს ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით, 
მერიის დებულებით, მმართველო საბჭოს რეგლამენტითა და საკრებულოს ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

მუხლი 563. მერიის თანამდებობის პირები  
1. მერიის თანამდებობის პირები არიან:  
ა) მერი;  
ბ) მერის პირველი მოადგილე;  
გ) მერის მოადგილე;  
დ) მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.  
2. მერიის თანამდებობის პირების რაოდენობა (მერის ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს 13-ს. 
მუხლი 564. მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები  
 1. მერის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრავს საკრებულო საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით განსაზღვრული მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში.  
 2. მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობებს 

მერის წარდგინებით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა 
თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით, ამ კანონის შესაბამისად განსაზღვრავს 
მუნიციპალიტეტის საკრებულო.“.  

7. 57-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 57. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილეები   
 1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილეები.  
 2. მერის პირველ მოადგილეს და მოადგილეებს საკრებულოს თანხმობით თანამდებობებზე ნიშნავს 

მერი. მერის პირველი მოადგილის და მოადგილეების თანამდებობებიდან განთავისუფლების საკითხს 
წყვეტს მერი.  

 3. მერის პირველი მოადგილის და მოადგილეების თანამდებობებზე დანიშვნაზე თანხმობას 
საკრებულო გამოხატავს საკრებულოს სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობის, მაგრამ არანაკლებ 
საკრებულოს სრული შემადგენლობის ერთი მესამედის მხარდაჭერით. საკრებულოს თანხმობის 
მიუღებლობის შემთხვევაში მერი უფლებამოსილია 10 დღის ვადაში წარადგინოს იგივე ან ახალი 
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კანდიდატურა. თუ საკრებულო კვლავ არ გამოხატავს თანხმობას, მერი უფლებამოსილია არაუმეტეს 3 თვის 
ვადით დანიშნოს მერის პირველი მოადგილის და მოადგილეების მოვალეობათა შემსრულებლები.  

 4. თუ საკრებულომ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი პროცედურით თანხმობა არ მისცა მერს 
მისი პირველი მოადგილის/მოადგილის დანიშვნაზე, მერი ვალდებულია მომდევნო 3 თვის ვადაში 
საკრებულოს წარუდგინოს მერის პირველი მოადგილის/მოადგილის ახალი კანდიდატურა. ასეთ 
შემთხვევაში მოქმედებს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული წესი. საკრებულოს თანხმობის 
მიუღებლობის შემთხვევაში მერის პირველი მოადგილის/მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლად 
დაუშვებელია იმ პირის დანიშვნა, რომელიც ამ მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად ერთხელ უკვე ასრულებდა 
მერის პირველი მოადგილის/მოადგილის მოვალეობას.  

 5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით დადგენილი პროცედურები გრძელდება მერის პირველი 
მოადგილის და მოადგილეების დანიშვნამდე.  

 6. მერის მოადგილე ფუნქციათა განაწილების შესაბამისად ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი 
ორგანოების უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებულ დარგებს; ორგანიზებას უწევს და აკონტროლებს 
საკრებულოს, მერისა და მმართველი საბჭოს გადაწყვეტილებათა აღსრულებას; თავისი უფლებამოსილების 
ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს; ასრულებს მერიის 
დებულებითა და მმართველი საბჭოს რეგლამენტით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.  

 7. მერის მოადგილეების თანამდებობრივი შეუთავსებლობის, მათი უფლებამოსილებების 
შეჩერებისა და შეწყვეტის საკითხები განისაზღვრება ამ კანონის 58-ე და 59-ე მუხლების შესაბამისად.“.  

8. მე-60 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 60. მერიის სტრუქტურული ერთეულები  

 1. მერიის სტრუქტურული ერთეულები იქმნება ამ კანონით დადგენილი წესით, მერიის 
დებულებით ან მასში შესაბამისი ცვლილებით, მმართველი საბჭოს უფლებამოსილებისთვის 
მიკუთვნებული სოციალურ-ეკონომიკური დარგების მართვისა და მერიის საქმიანობის უზრუნველყოფის 
მიზნით.  

 2. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს საკრებულოს თანხმობით თანამდებობაზე 
ნიშნავს მერი. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან განთავისუფლების 
საკითხს წყვეტს მერი. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი პასუხისმგებელია და 
უფლებამოსილებას იხსნის მერის წინაშე.  

 3. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დანიშვნის, 
თანამდებობრივი შეუთავსებლობის, უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის საკითხები 
განისაზღვრება ამ კანონის 76-ე, 58-ე და 59-ე მუხლების შესაბამისად.  

4. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში 
გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს. მერიის სტრუქტურული 
ერთეულის უფლებამოსილებანი და სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის უფლებამოსილებანი და 
სტრუქტურული ერთეულის ქვედანაყოფები განისაზღვრება შესაბამისად მერიის დებულებით და 
სტრუქტურული ერთეულის დებულებით და შესაბამისი საშტატო ნუსხით.“. 

9.   61-ე მუხლის: 
ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: : 
„3. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებია:  
ა) მერის ბრძანება;  
ბ) მუნიციპალიტეტის მმართველი საბჭოს განკარგულება; 
გ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება;  
დ) საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება;  
ე) მერის პირველი მოადგილის ბრძანება, მერის მოადგილის ბრძანება;  
ვ) მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ბრძანება;  
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ზ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგებლის ბრძანება.“;  
ბ) 31 და 32 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„31. მერიის მოხელე ამ კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში უფლებამოსილია გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - 
ბრძანება. 

32. ამ კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტითა და 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ქ1“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კომისიები კანონით ან უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში უფლებამოსილი არიან, 
გამოსცენ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – განკარგულება.“;  

გ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„5. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ სხვა გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული, 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერების ან სხვა საკითხთან დაკავშირებული სასამართლო 
დავისას მუნიციპალიტეტს სასამართლოში წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მერი.“. 

10. 62-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„მუხლი 62. მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირების ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების გასაჩივრება 
1. მუნიციპალიტეტის ორგანოების, თანამდებობის პირებისა და სხვა მოხელეების, აგრეთვე ამ 

კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტითა და 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ქ1“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული კომისიების ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები საჩივრდება სასამართლოში ამ 
კანონითა და საქართველოს სხვა კანონებით დადგენილი წესით. 

2. მერიის თანამდებობის პირის (გარდა მუნიციპალიტეტის მერისა) და სხვა მოხელის 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები საჩივრდება მერთან და შემდგომ − 
სასამართლოში კანონით დადგენილი წესით.  

3. თუ მუნიციპალიტეტის მერის, მმართველი საბჭოს, მერიის თანამდებობის პირის ან სხვა მოხელის 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ეწინააღმდეგება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიულ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს ან/და საქართველოს კანონმდებლობას, საკრებულო სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას მისი სასამართლოში გასაჩივრების შესახებ. ასეთ 
შემთხვევაში საკრებულოს სასამართლოში წარმოადგენს საკრებულოს ან საკრებულოს დავალებით 
საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული პირი, ხოლო მერიას - მერის მიერ განსაზღვრული 
პირი.“. 

11. 72-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
  „2. თბილისის მერიის თანამდებობის პირები არიან: თბილისის მერი, თბილისის მერის პირველი 
მოადგილე (ვიცე-მერი) და მოადგილე, თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი და 
თბილისის რაიონის გამგებელი. თბილისის მერიაზე არ ვრცელდება ამ კანონის 563-ე მუხლის მე-2 პუნქტით 
დადგენილი მერიის თანამდებობის პირების რაოდენობრივი შეზღუდვა.“. 
 

 
 
მუხლი 2. 
ეს კანონი ამოქმედდეს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი 

არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან. 
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