
 
 

განმარტებითი ბარათი 
საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე  

„საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“ 
 
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:  
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 
კანონპროექტის მომზადების მიზეზია 2017 წელს მიმდინარე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის რეფორმა, რომლის ფარგლებში, ცვლილება ხორციელდება 
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში“ 
და მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოდ და უმაღლეს თანამდებობის პირად 
განისაზღვრება მერი ყველა მუნიციპალიტეტში. 

 
ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი 
კანონპროექტის მიზანია, „საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“  საქართველოს 
ორგანული კანონის საქართველოს ორგანული კანონში „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსში“ განსახორციელებელ ცვლილებებთან  
შესაბამისობაში მოყვანა. 

 
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 
კანონპროექტის შესაბამისად, „საქართველოს ორგანულ კანონში 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“   
საქართველოს ორგანული კანონის პირველი მუხლიდან ხორციელდება ტერმინების 
„გამგებელი“ და „გამგეობა“ ამოღება.  

 
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება: 
ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო  
  კანონპროექტის მიღება არ არის დაკავშირებული ბიუჯეტიდან დამატებითი 
სახსრების გამოყოფასთან. 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 
კანონპროექტის მიღება არ იქონიებს გავლენას ბიუჯეტის საშემოსავლო 

ნაწილზე. 
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე  
კანონპროექტის მიღება არ იქონიებს გავლენას ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები  

  კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფოსათვის ახალი ფინანსური 
ვალდებულებების წარმოქმნას. 



 
 

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, 
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 

კანონპროექტი არ არის დაკავშირებული ფინანსურ შედეგებთან. 
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი 
კანონპროექტით არ დგინდება რაიმე სახის გადასახადი, მოსაკრებელი ან სხვა 

სახის გადასახდელი. 
 
გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ 

სტანდარტებთან:  
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან 
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. 
გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან 
კანონპროექტი შეესაბამება საქართველოს მიერ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღებულ ვალდებულებებს. 
გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან 
კანონპროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ 

დადებული ორმხრივი და მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ 
ვალდებულებებს. 

 
დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 
დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/ 

დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის 
შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში  

ასეთი არ არსებობს. 
დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის 

(დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში  

ასეთი არ არსებობს. 
ე) კანონპროექტის ავტორი 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო. 
 
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი 
საქართველოს მთავრობა. 
 
 
 

  


