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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. მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნისა და გაუქმების, აგრეთვე 

თვითმმართველი ქალაქის ადმინისტრაციული ერთეულის საზღვრების შეცვლის შესახებ 

გადაწყვეტილებებს მუნიციპალიტეტის მერის ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა 

არანაკლებ ერთი მესამედის წარდგინებით, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 

დადგენილებით იღებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.“. 

2. მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულომ სხვა გადაწყვეტილება არ მიიღო, საქართველოს 

საერთო სასამართლოებსა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში მუნიციპალიტეტს 

წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.“. 

3. მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„8. მუნიციპალიტეტის შექმნის/გაუქმების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილება ამოქმედდება მუნიციპალიტეტის ორგანოების მორიგი არჩევნების დანიშვნის 

დღეს და შესაბამის მუნიციპალიტეტში არჩევნები გაიმართება მუნიციპალიტეტის ორგანოების 

მორიგ არჩევნებთან ერთად. ზემოაღნიშნული მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული საკრებულოს 

პირველ შეკრებამდე და მუნიციპალიტეტის მერის არჩევამდე შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ვრცელდება არჩევნებამდე არსებული საკრებულოსა და მერის 

უფლებამოსილებანი.“. 

4. მე-17 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. სახელმწიფო/ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების ორგანოს 

უფლებამოსილებების ხელშეკრულებით დელეგირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

საქართველოს/ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. სათანადო ხელშეკრულება იდება 

მუნიციპალიტეტსა და შესაბამის სამინისტროს შორის, ამ მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების 

მოთხოვნების დაცვით. ხელშეკრულებას ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის მერი და ამტკიცებს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.“. 

5. 24-ე მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტის: 

ა.ა) „გ.ბ“ და „გ.გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„გ.ბ) ამ კანონის შესაბამისად მერიის და მისი სტრუქტურული ერთეულების 

დებულებებისა და საშტატო ნუსხების დამტკიცება; 

გ.გ) ამ კანონით დადგენილი წესით მუნიციპალიტეტის მერისთვის უნდობლობის 

გამოცხადება;“; 

ა.ბ) „დ.გ“- „დ.ე“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დ.გ) ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერის 

წარდგინებით, მუნიციპალიტეტის სახელით დადებული ხელშეკრულების დამტკიცება, აგრეთვე 

ისეთი გარიგების დადებაზე თანხმობის მიცემა, რომლის ღირებულება აღემატება 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების 5 პროცენტს; 



დ.დ) საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრა;  

დ.ე) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა და მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით მერიის 

თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების 

განსაზღვრა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საჯარო მოსამსახურეთა 

თანამდებობების რანგირების სისტემის გათვალისწინებით;“; 

 

ა.გ) „ე.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე.ა) მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და 

განკარგვის წესების, აგრეთვე 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 

საწარმოს ქონების განკარგვის წესის დადგენა ამ კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო 

და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული წესით;“; 

ა.დ) „ე.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე.დ) მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით მუნიციპალიტეტის ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცება;“; 

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. თუ ეს კანონი ან საქართველოს კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის 

საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის პასუხისმგებელ 

მუნიციპალიტეტის ორგანოს, აღნიშნულ უფლებამოსილებას ახორციელებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დავალებით - მერი.“. 

6. 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) მუნიციპალიტეტის მერის წინადადებით;“. 

7. 28-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკითხების წინასწარი მომზადების, 

გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, მერიის, მისი სტრუქტურული 

ერთეულებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის 

მიზნით იქმნება კომისიები, რომელთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 5-ს.“. 

8. 42-ე მუხლის „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) იმუშაოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატსა და მერიაში;“. 

9. 45-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) კითხვით მიმართოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებულ 

ორგანოს, მერს, სხვა თანამდებობის პირს და მიიღოს პასუხი. შესაბამისი ორგანო და 

თანამდებობის პირი ვალდებული არიან, ერთი კვირის ვადაში უპასუხონ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრის შეკითხვას. კითხვის ავტორთან შეთანხმებით ეს ვადა შეიძლება 

გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 დღით;“. 

10. 48-ე-50-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 48. მერი 

1. მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო და მუნიციპალიტეტის უმაღლესი 

თანამდებობის პირი არის  მერი. მერი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და უზრუნველყოფს 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების განხორციელებას ამ კანონის, საქართველოს სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

ნორმატიული აქტების შესაბამისად. 

 2. მერი ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მოსახლეობის წინაშე.  

მუხლი 49. მერის არჩევა  



1. მერი აირჩევა 4 წლის ვადით, პირდაპირი არჩევნებით, საყოველთაო, თანასწორი 

საარჩევნო უფლების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, საქართველოს ორგანული კანონით 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ დადგენილი წესით.  

 2. მერად შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქე 25 წლის 

ასაკიდან, რომელსაც საქართველოში უცხოვრია 5 წელს მაინც. 

მუხლი 50. მერია  

მერია არის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსადმი დაქვემდებარებული 

დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს მერის უფლებამოსილების განხორციელებას. მერიას 

ხელმძღვანელობს მერი. მერია შედგება სტრუქტურული ერთეულებისგან. მერიის 

სტრუქტურული ერთეული შესაბამისი დებულებით განსაზღვრული უფლებამოსილების 

ფარგლებში უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერის დავალებების 

შესრულებას. მერიის სტრუქტურულ ერთეულს შეიძლება ჰქონდეს ქვედანაყოფები, რომლებიც 

განისაზღვრება მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის დებულებითა და საშტატო 

ნუსხით.  

11. 51-ე მუხლის: 

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 51. მერისთვის უნდობლობის გამოცხადება“; 

ბ) პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის ინიციირების საფუძველია 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტის ან მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 20 პროცენტის 

წერილობითი ინიციატივა მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ.  

 2. თუ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ ინიციატივა ამომრჩევლებს 

ეკუთვნით, იქმნება საინიციატივო ჯგუფი არანაკლებ 10 წევრის შემადგენლობით. საინიციატივო 

ჯგუფის სიაში მითითებული უნდა იყოს მისი თითოეული წევრის სახელი, გვარი, საცხოვრებელი 

ადგილი და რეგისტრაციის ადგილი. მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ 

ინიციატივა საინიციატივო ჯგუფმა კონკრეტულად უნდა ჩამოაყალიბოს. შესაბამისი 

ინიციატივის თაობაზე განცხადება წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.“; 

გ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„7. საინიციატივო ჯგუფი განცხადების რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვისა 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს მერისთვის უნდობლობის 

გამოცხადების შესახებ ინიციატივის თაობაზე განცხადებას და თანდართულ ხელმოწერებს, 

რომლებითაც დასტურდება, რომ ინიციატივას მხარს უჭერს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 20 პროცენტისა.“; 

 დ) მე-10-მე-12 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„10. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა ინიციატივა განიხილება მისი წარდგენიდან 

არაუგვიანეს 10 დღისა. მერისთვის უნდობლობა გამოცხადებულად ჩაითვლება, თუ ინიციატივას 

მხარს დაუჭერს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედისა. მერისთვის 

უნდობლობის გამოცხადება იწვევს მისი უფლებამოსილების შეწყვეტას.  

 11. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მერისთვის უნდობლობის გამოუცხადებლობის 

შემთხვევაში უნდობლობის საკითხის დასმა მომდევნო 6 თვის განმავლობაში დაუშვებელია.   

 12. მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის ინიციირება და უნდობლობის 

გამოცხადება დაუშვებელია მერის არჩევიდან 6 თვის, აგრეთვე მერის უფლებამოსილების ვადის 

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.“. 

12. 52-ე-55-მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „მუხლი 52. 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 53. მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობრივი 

სარგოები  

 1. მერის თანამდებობრივი სარგო დგინდება 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.  

 მუხლი 54. მერის უფლებამოსილება  

1. მერი:  

ა) მერიის ორგანიზაციული საქმიანობის სფეროში:  

ა.ა) საერთო ხელმძღვანელობასა და კოორდინაციას უწევს მერიის სტრუქტურული 

ერთეულების საქმიანობას;  

ა.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მერიის დებულებასა და საშტატო ნუსხას, 

აგრეთვე მერიის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს;  

ა.გ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერიის თანამდებობის 

პირებს;  

ა.დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერიის 

მოსამსახურეებს;  

ა.ე) უნაწილებს ფუნქციებს მერიის მოსამსახურეებს, დავალებებს აძლევს მერიის 

თანამდებობის პირებს და ისმენს მათ ანგარიშებს გაწეული მუშაობის შესახებ;  

ა.ვ) მერიის დებულებით დადგენილი წესით ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის 

უფლებამოსილებების დელეგირებას, გარდა ამ პუნქტის „ა.ა“−„ა.გ“, „ბ.ა“−„ბ.გ“, „დ.კ“, „ე.ვ“ და „ე.ზ“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებებისა, აგრეთვე იმ უფლებამოსილებებისა, 

რომლებიც ამ კანონის შესაბამისად საკრებულოს მიერ დამტკიცებას ან თანხმობის მიცემას 

საჭიროებს; ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის ან სხვა მოხელეებისთვის 

უფლებამოსილების დელეგირებას კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;  

ა.ზ)  „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით იღებს 

გადაწყვეტილებებს მერიის მოხელეთა წახალისებისა და საჯარო მოსამსახურეთათვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ; 

ა.თ) ამტკიცებს მერიის შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, აგრეთვე მერიის 

მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;  

ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან ურთიერთობის სფეროში:  

ბ.ა) საკრებულოს წელიწადში ერთხელ მაინც, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რეგლამენტით დადგენილი წესით წარუდგენს ანგარიშს გაწეული მუშაობის შესახებ, აგრეთვე 

საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთი მეოთხედის მოთხოვნით საკრებულოს წარუდგენს 

რიგგარეშე ანგარიშს;  



ბ.ბ) ამ კანონის შესაბამისად შეიმუშავებს და საკრებულოს მისაღებად წარუდგენს 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტებს;  

ბ.გ) 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;  

ბ.დ) უზრუნველყოფს საკრებულოს მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტების აღსრულებას;  

გ) საფინანსო-საბიუჯეტო სფეროში:  

გ.ა) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტისა და ბიუჯეტში შესატანი ცვლილების პროექტებს; უზრუნველყოფს დამტკიცებული 

ბიუჯეტის შესრულებას თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში;  

გ.ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს საანგარიშო წლის ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიშს;  

გ.გ) 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.დ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კანონით განსაზღვრული ადგილობრივი 

გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღების, ცვლილებისა და გაუქმების შესახებ 

დადგენილებების პროექტებს;  

გ.ე) მუნიციპალიტეტის სახელითა და საკრებულოს თანხმობით იღებს სესხს ამ კანონითა 

და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი წესით;  

გ.ვ) არაუგვიანეს თებერვლისა საკრებულოს უგზავნის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად 

წინა წელს განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშს; ახორციელებს შესყიდვებს 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

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) ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საკრებულოს თანხმობით იღებს 

გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით 

სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის შესახებ;  

დ.დ) საკრებულოს თანხმობით წყვეტს უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით 

სასყიდლით ან უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით, პირობით ან უპირობოდ გაცემის 

საკითხს;  

დ.ე) საკრებულოს თანხმობით უფლებამოსილია გადაწყვიტოს მუნიციპალიტეტის 

ქონების შემძენის/სარგებლობის უფლებით მიმღების/მართვის უფლებით მიმღების 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული/დასაკისრებელი 

პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლების საკითხი;  

დ.ვ) 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;  

დ.ზ) ამ კანონის შესაბამისად, საკრებულოს თანხმობით იღებს გადაწყვეტილებას 

მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების გასხვისების შესახებ;  

დ.თ) უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ქონების მოვლა-პატრონობას, მშენებლობას, 

რეკონსტრუქციასა და აღდგენას;  

დ.ი) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის ქონების 

საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და პრივატიზაციის გეგმას;  

დ.კ) ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ მათთვის 

სარგებლობის უფლებით გადაცემული მუნიციპალიტეტის ქონების გამოყენებისა და ქონებით 

სარგებლობის წესების დაცვაზე;  

დ.ლ) მუნიციპალიტეტის ქონების პირობებიანი აუქციონის ფორმით განკარგვის 

შემთხვევაში ახორციელებს მონიტორინგს ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ შესაბამისი 

პირობების შესრულებაზე;  

ე) აღმასრულებელი საქმიანობის სხვა სფეროებში:  

ე.ა) ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის სახელით დადებულ ხელშეკრულებებსა და 

შეთანხმებებს;  

ე.ბ) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტს და მოქმედებს მისი სახელით ოფიციალური 

ურთიერთობებისას, მუნიციპალიტეტის სახელით ანიჭებს წარმომადგენლობით 

უფლებამოსილებებს, მათ შორის, რწმუნებებს (მინდობილობებს), გარდა ამ კანონით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა;  

ე.გ) მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფს შესაბამისი 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და სხვა პროგრამების, სტრატეგიებისა და გეგმების 

მომზადებას, საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენას და განხორციელებას;  

ე.დ) შეიმუშავებს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტებს;   

ე.ე) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს;  

ე.ვ) მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, 

შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად ქმნის სათათბირო ორგანოებს − 

საბჭოებს და სამუშაო ჯგუფებს;  

ე.ვ1) 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;  

ე.ზ) ანიჭებს მუნიციპალიტეტის საპატიო წოდებებსა და ჯილდოებს;  

ე.თ) 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.ი) ახორციელებს ამ კანონით, მერიის დებულებითა 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.  

მუხლი 55. მერის თანამდებობრივი შეუთავსებლობა  

მერის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხები წესრიგდება „საჯარო 

დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად.“. 

13. 56-ე მუხლის: 

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მერის უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის საფუძვლები“; 

ბ) პირველი-მე-7 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

1. მერის უფლებამოსილების შეჩერების საფუძველია:  

ა) სასამართლოს მიერ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდება;  

ბ) სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციული სახდელის სახით ადმინისტრაციული 

პატიმრობის შეფარდება;  

გ) სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა, თუ გასული არ 

არის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზემდგომი ინსტანციის 

სასამართლოში გასაჩივრების ვადა;  

დ) შვებულება;  

ე) დროებითი შრომისუუნარობა;  

ვ) საპრეზიდენტო ან წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნებში კანდიდატად 

წარდგენა, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი;  

ზ) უფლებამოსილების შეჩერების სხვა შემთხვევები (კანონის შესაბამისად ან მის 

საფუძველზე).  

2. მერის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველია:  

ა) უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა;  

ბ) უფლებამოსილების პირადი განცხადებით მოხსნა;  

გ) საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში 

შესვლა ან კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ზემდგომი 

ინსტანციის სასამართლოში გასაჩივრების ვადის გასვლა;  

დ) გარდაცვალება;  

ე) სასამართლოს მიერ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება, გარდაცვლილად 

გამოცხადება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ 

არის განსაზღვრული;  

ვ) საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა;  

ზ) „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული თანამდებობის პირისთვის შეუთავსებელი  

თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელება; 

 თ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ უნდობლობის გამოცხადება;  

 ი) ამ კანონის XVIII თავით გათვალისწინებული შემთხვევები.  

 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“-„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

მერის უფლებამოსილების შეჩერების ვადა განისაზღვრება შესაბამისად პატიმრობის ან 

ადმინისტრაციული პატიმრობის მოქმედების ვადით, ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში 

გასაჩივრების ვადით, შვებულების ვადითა და დროებითი შრომისუუნარობის ვადით, ხოლო „ვ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში - საარჩევნო კომისიის მიერ კანდიდატად 

რეგისტრაციიდან შესაბამისი არჩევნების შედეგების შეჯამებამდე ვადით.  



 4. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით განსაზღვრული ფაქტების შესახებ 

ინფორმაციას, გარდა მე-2 პუნქტის „ზ“-„ი“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ცნობად იღებს და აფორმებს საკრებულოს სხდომის საოქმო 

ჩანაწერით. მერს უფლებამოსილება უჩერდება/უწყდება შესაბამისი ფაქტის დადგომის მომდევნო 

დღიდან. მერი პირადი განცხადებით უფლებამოსილებას იხსნის საკრებულოს წინაშე. ასეთ 

შემთხვევაში მერს უფლებამოსილება უწყდება შესაბამისი განცხადების რეგისტრაციის მომდევნო 

დღიდან. თანამდებობრივი შეუთავსებლობის საკითხზე საკრებულო გადაწყვეტილებას იღებს ამ 

კანონის 43-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად.  

                      5. მერის უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში მის მოვალეობას მერის 

უფლებამოსილების აღდგენამდე ან ახალი მერის არჩევამდე ასრულებს მერის პირველი მოადგილე, 

თუ მერის პირველი მოადგილე თანამდებობაზე დანიშნული არ არის - მერის მოადგილე, ხოლო თუ 

მერს ორი ან ორზე მეტი  მოადგილე ჰყავს  -   მერის უხუცესი მოადგილე.  თუ მერის პირველი 

მოადგილე ან მერის მოადგილე დანიშნული არ არის, მერის მოვალეობას მერის უფლებამოსილების 

აღდგენამდე ან ახალი მერის არჩევამდე  ასრულებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე. 

ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ან „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით  

უფლებამოსილების შეჩერების შემთხვევაში მერის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი 

მოადგილე, ხოლო მერის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე არყოფნის ან მის მიერ მოვალეობის 

შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში   − მერის მოადგილე.“ 

 6. მარეაბილიტირებელი საფუძვლით სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის, 

აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის გაუქმების ან სასამართლოს მიერ 

გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში:  

 ა) მერს აღუდგება მერის უფლებამოსილება, თუ გასული არ არის მისი უფლებამოსილების 

ვადა, და მიეცემა განაცდური ხელფასი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;  

 ბ) მერს, თუ გასულია მისი უფლებამოსილების ვადა, დაკავების ან დაპატიმრების ვადა 

ჩაეთვლება მერად მუშაობის საერთო ვადაში და მიეცემა შესაბამისი განაცდური ხელფასი.   

 7. მერის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი შეიძლება გასაჩივრდეს 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 დღის ვადაში შესაბამის რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში, 

რომელიც საქმეს განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 2 დღის ვადაში. რაიონული (საქალაქო) 

სასამართლოს გადაწყვეტილება 2 დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო 

სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლო საქმეს განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 2 

დღის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.“; 

გ) მე-8 პუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

დ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„9. მერის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში ახლარჩეული მერის 

უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით.“; 

ე) მე-10 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.  

14. 57-ე-მე-60 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 57. მერის პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები)  

 1. მერს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილე (მოადგილეები), რომელთაც 

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი.  

 2. თვითმმართველ ქალაქში მერიის დებულებით მერის პირველი მოადგილის 

თანამდებობის ნაცვლად შეიძლება განისაზღვროს ვიცე-მერის თანამდებობა. ვიცე-მერის 



თანამდებობრივი სტატუსი უთანაბრდება მერის პირველი მოადგილის თანამდებობრივ 

სტატუსს.  

3. მერის პირველი მოადგილე/მოადგილე (მოადგილეები) ფუნქციათა განაწილების 

შესაბამისად ხელმძღვანელობს (ხელმძღვანელობენ) მერიის უფლებამოსილებისთვის 

მიკუთვნებულ დარგს (დარგებს), ორგანიზებას უწევს (უწევენ) და აკონტროლებს 

(აკონტროლებენ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისა და მერის 

დავალებების შესრულებას, მერიის დებულების შესაბამისად, საკუთარი უფლებამოსილების 

ფარგლებში გამოსცემს (გამოსცემენ) ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებს.  

 4. მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის (მოადგილეების) უფლებამოსილებები 

განისაზღვრება მერიის დებულებით.   

 მუხლი 58. მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობა  

 მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის 

საკითხები წესრიგდება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 მუხლი 59. მერიის თანამდებობის პირების უფლებამოსილებების შეჩერება და შეწყვეტა  

1. მერის პირველ მოადგილესა და მოადგილეს უფლებამოსილებები უჩერდებათ ამ 

კანონის 56-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი საფუძვლის 

არსებობისას, ხოლო უფლებამოსილებები უწყდებათ ამ კანონის 56-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

„ა“−„ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას. მერის პირველ 

მოადგილესა და მოადგილეს უფლებამოსილებები უწყდებათ აგრეთვე ახალი მერის არჩევისას 

(უფლებამოსილების დაწყებისას).  

 2. მერის პირველ მოადგილესა და მოადგილეს უფლებამოსილებები უწყდებათ აგრეთვე 

მერის მიერ თანამდებობებიდან მათი გათავისუფლების შემთხვევაში.  

 3. მერის პირველი მოადგილისა და მოადგილის უფლებამოსილებების შეწყვეტის 

საკითხები რეგულირდება მხოლოდ ამ კანონით და ამ კანონის საფუძველზე მიღებული 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი დადგენილებით.  

მუხლი 60. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი  

1. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელია საჯარო მოხელე, 

რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მერი „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.  
2. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი:  

ა) წარმართავს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას და პასუხისმგებელია ამ 

ერთეულისთვის დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებისათვის;  

ბ) უნაწილებს ფუნქციებს სტრუქტურული ერთეულის მოხელეებს; 

  გ) 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; .ე) მერს წარუდგენს სტრუქტურული ერთეულის მიერ 

მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;  



ვ) მერს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სტრუქტურული ერთეულის მიერ გაწეული 

სამუშაოს შესახებ;  

ზ) მერიის დებულების შესაბამისად, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს;  

თ) ანგარიშვალდებულია მერის წინაშე.  

3. მერიის სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას 

ახორციელებს მერი.  

4. მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობის, აგრეთვე უფლებამოსილების შეჩერებისა და შეწყვეტის საკითხები 

წესრიგდება ამ კანონის 58-ე და 59-ე მუხლების შესაბამისად.“. 

15.   61-ე მუხლის: 

ა) მე-3 და მე-31 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

3. მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტებია:  

ა) მერის ბრძანება;  

ბ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულება;  

გ) საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება;  

დ) მერის პირველი მოადგილის ბრძანება, მერის მოადგილის ბრძანება;  

ე) მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ბრძანება;  

ვ) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონის გამგებლის ბრძანება.  

31. მერიის მოხელე ამ კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ვ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში უფლებამოსილია გამოსცეს ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი – ბრძანება.  

ბ) 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.“. 

16. 62-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

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 აღმასრულებელი ორგანოს, 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 აღმასრულებელ ორგანოს/მერიას − მერის მიერ განსაზღვრული 

პირი.“. 

17. 85-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ე) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 

მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა.“. 

18. 851 მუხლის მე-3 პუნქტის: 

ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიობდეს შემდეგი რედაქციით: 



„გ) დასახლების საერთო კრების ოქმები, მერიის მიერ შესაბამისი ოქმის ან მისი ასლის 

მიღებიდან 10 დღის ვადაში;“; 

ბ) „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ი) მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული 

მუშაობის შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშები, შესაბამისი ანგარიშის 

წარდგენიდან 10 დღის ვადაში;“. 

19. 853 მუხლის პირველი პუნქტის: 

ა) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ვ) მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით განიხილოს დასახლების საზღვრების 

დადგენისა და შეცვლის საკითხები და მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;“; 

ბ) „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„თ) განიხილოს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრებაზე ინიციირებული 

საკითხი;“. 

20. 854 მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ) მუნიციპალიტეტის მერს - საკუთარი ინიციატივით ან მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს შუამდგომლობით; 

ბ) მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

საერთო კრების მოწვევის ინიციირებისათვის შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული 

არანაკლებ 3 ამომრჩევლის შემადგენლობით იქმნება საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო 

ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ 

ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე. განცხადებაში უნდა მიეთითოს საინიციატივო ჯგუფის 

წევრის სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში). 

განცხადებას თან უნდა ერთოდეს საინიციატივო ჯგუფის წევრების პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები და საერთო კრების დღის წესრიგი. საერთო კრების 

დღის წესრიგში შეტანილი საკითხები საინიციატივო ჯგუფმა კონკრეტულად უნდა 

ჩამოაყალიბოს.  

3. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას და საერთო კრების მოწვევის შესახებ 

ინიციატივას არეგისტრირებს მუნიციპალიტეტის მერია. საინიციატივო ჯგუფზე ინიციატივის 

რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელე 

შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.“. 

გ) მე-6 პუნტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. საინიციატივო ჯგუფის წევრს უფლება აქვს, რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის მერის 

ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი გაასაჩივროს საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.“. 

დ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„8. რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საინიციატივო ჯგუფი 

მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ. 

განცხადებაში მიეთითება საერთო კრების მოწვევის თარიღი, დრო და ადგილი (შესაბამისი 

დასახლების ტერიტორიის ფარგლებში). განცხადებას თან ერთვის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 

განსაზღვრული წესით შეგროვებული, შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები.“; 

ე) მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„10. საერთო კრება უფლებამოსილია შეიკრიბოს საერთო კრების მოწვევის თარიღის, 

დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაციის ცნობის მიღების შემთხვევაში. 



რეგისტრაციის ცნობას გასცემს მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელე 

შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაზე უარი 

დასაშვებია, თუ დარღვეულია ამ კანონის მოთხოვნები. რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის 

მერის ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელის უარი შეიძლება გასაჩივრდეს ამ მუხლის მე-6 

პუნქტის შესაბამისად.“; 

ვ) მე-12-მე-15 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„12. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივას მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ რეგისტრაცია არ 

ესაჭიროება. აღნიშნულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღის, დროისა და ადგილის 

შესახებ ინფორმაცია რეგისტრირდება ამ მუხლის მე-8 - მე-11 პუნქტებით განსაზღვრული წესით, 

გარდა საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე ამომრჩეველთა სიის წარდგენის 

პროცედურისა.  

13. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიციირება ხდება ამ 

მუხლის მე-4, მე-9 და მე-11 პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

შუამდგომლობით მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის პროცედურას 

განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მუნიციპალიტეტის მერს უფლება არ აქვს, 

საერთო კრების დღის წესრიგში შეიტანოს საერთო კრების რჩეულის არჩევის საკითხი.  

14. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, მუნიციპალიტეტის მერი 

ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ინიციატივით საერთო კრების მოწვევა წელიწადში 

არანაკლებ 2-ჯერ.  

15. საერთო კრების მოწვევის ორგანიზებას, მათ შორის, ამ მუხლის მე-11 პუნქტით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის შესაბამის დასახლებაში გავრცელებას, უზრუნველყოფენ 

მუნიციპალიტეტის მერია და საინიციატივო ჯგუფი, აგრეთვე საერთო კრების რჩეული 

(არსებობის შემთხვევაში).“. 

21. 855 მუხლის: 

ა) პირველი-მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საერთო კრების წევრთა არანაკლებ 

20%-ისა. საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა რეგისტრაციის ორგანიზებას 

უზრუნველყოფს/უზრუნველყოფენ საინიციატივო ჯგუფი ან/და მუნიციპალიტეტის მერიის 

უფლებამოსილი მოხელე ან/და საერთო კრების წევრები. რეგისტრაციისას მიეთითება საერთო 

კრების წევრის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის 

პირადი ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერა. 

2. საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 

მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საინიციატივო ჯგუფის ის წევრი, 

რომლის ხელმოწერაც შესაბამის განცხადებაში პირველია მითითებული, ხოლო მისი არყოფნისას 

– საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის თანხმობით – მუნიციპალიტეტის 

მერიის უფლებამოსილი მოხელე. საერთო კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს 

მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო 

კრების რჩეული, საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საერთო კრების რჩეული. 

3. საერთო კრების ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების მდივანი. საერთო 

კრების ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის 

შემთხვევაში საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საინიციატივო ჯგუფის წევრი, ხოლო 

ამ კანონის 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში – 

მუნიციპალიტეტის მერიის უფლებამოსილი მოხელე. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო 



კრების რჩეული, საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საერთო კრების რჩეული ან მის 

მიერ უფლებამოსილი პირი.“; 

ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. საერთო კრებაზე დგება საერთო კრების ოქმი. საერთო კრების ოქმში მითითებული 

უნდა იქნეს საერთო კრების გამართვის თარიღი და ადგილი, ოქმის ნომერი, საერთო კრების მიერ 

განხილული საკითხი და მიღებული გადაწყვეტილება, საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების 

წევრთა რაოდენობა და, საჭიროების შემთხვევაში, სხვა ინფორმაცია. საერთო კრების ოქმს ხელს 

აწერენ ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული პირები. საერთო კრების ოქმის ასლის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენას უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 

განსაზღვრული პირი საერთო კრების გამართვიდან 7 დღის ვადაში.“. 

22. 86-ე მუხლის: 

ა) მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„11. ამ მუხლის მე-4 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.“; 

 ბ)  მე-18 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„18. 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.“; 

გ) მე-20 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„20. ამ მუხლის მე-18 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.“. 

23. 861 მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის მუნიციპალიტეტის მერის/რაიონის გამგებლის 

სათათბირო ორგანო. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში შედიან მეწარმე 

იურიდიული პირების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

წარმომადგენლები. ამ კანონის შესაბამისად, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობას 

ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი/რაიონის გამგებელი. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

შემადგენლობა განისაზღვრება არანაკლებ 10 წევრით.“; 

ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია მის მიერ დამტკიცებულ სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოს განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი, 

მუნიციპალიტეტის სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტები, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებები, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი 



ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები, ინფრასტრუქტურული და სოციალური 

პროექტები. მერის მიერ დამტკიცებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხვა 

უფლებამოსილებები და მისი საქმიანობის წესი განისაზღვრება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი.“. 

24. 88-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 88. მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ 

გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა 

1. მუნიციპალიტეტის მერი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ვალდებული 

არიან, წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრული წესით მოაწყონ საჯარო შეხვედრები 

მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან და წარუდგინონ მათ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ, 

ანგარიშის განხილვისას უპასუხონ მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა მიერ დასმულ 

შეკითხვებს. 

2. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველს უფლება აქვს, 

შეუზღუდავად დაესწროს მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 

საჯარო ანგარიშების განხილვას. 

3. მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოები ვალდებული არიან, უზრუნველყონ 

მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის 

შესახებ ამ კანონით გათვალისწინებული ანგარიშების გამოქვეყნება.“. 

25. 91-ე მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

1. მუნიციპალიტეტის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ მასალებთან 

ერთად არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ამ კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად. 

ბ) მე-4-მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4. შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულო არაუგვიანეს 25 

ნოემბრისა ბიუჯეტის პროექტს შენიშვნებით უბრუნებს მუნიციპალიტეტის მერს.  

 5. ბიუჯეტის პროექტის იმავე ან შესწორებულ ვარიანტს არაუგვიანეს 10 დეკემბრისა 

მუნიციპალიტეტის მერი წარუდგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.  

 6. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განხილვისას ბიუჯეტის პროექტში 

ცვლილებები შეიძლება შეტანილ იქნეს მხოლოდ მუნიციპალიტეტის მერთან შეთანხმებით.  

 7. თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულომ არ დაამტკიცა მუნიციპალიტეტის მერის მიერ 

წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტის შესწორებული ვარიანტი ან მერის მიერ საკრებულოს 

შენიშვნების გაუზიარებლობის შემთხვევაში − ბიუჯეტის პროექტის პირვანდელი რედაქცია, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია სიითი შემადგენლობის სამი მეხუთედით 

დაამტკიცოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მესამედის მიერ ინიციირებული ბიუჯეტის პროექტი, 

რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ საკრებულოს მიერ ამ მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად მერისთვის გაგზავნილი შენიშვნები ან მათი ნაწილი.  

 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დასაგეგმი წლის დაწყებამდე 

დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის მერი უფლებამოსილია თითოეულ 

პრიორიტეტზე ყოველთვიურად გასცეს თანხა არაუმეტეს გასული საბიუჯეტო წლის ასიგნებების 

ერთი მეთორმეტედისა. ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში საქართველოს 

მთავრობა ამ კანონით დადგენილი წესით მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერს ვადამდე 

უწყვეტს უფლებამოსილებას.“. 



26. 99-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხას მუნიციპალიტეტის 

მერის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და 

მიზნობრიობის შესახებ, გამოყოფს მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული.“. 

27. 1061 მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„10. მუნიციპალიტეტის კერძო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების 

გასხვისებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, ქონების საწყისი საფასურის, ქონების 

სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და ქირის საწყისი საფასურის 

განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებს, მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, ქონებით 

სარგებლობისა და ქონების მართვის უფლებით გადაცემის, ქონების პრივატიზებისას საწყისი 

საპრივატიზებო საფასურის, ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ქირის საფასურის და 

ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების გათვალისწინებით, 

მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით, დადგენილებით ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო.“. 

28. 113-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ 1. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებას მუნიციპალიტეტს საკუთრებაში 

გადასცემს ქონების მმართველი მუნიციპალიტეტის მერის დასაბუთებული მოთხოვნის 

საფუძველზე.“. 

29. 121-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „2. მუნიციპალიტეტის მერი მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების 

გასხვისების თაობაზე დასაბუთებულ წინადადებას ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად 

წარუდგენს შესაბამის საკრებულოს.  

 3. მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) 

ქონების გასხვისებაზე მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 

განკარგულებას იღებს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედით.“. 

30. 140-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოსა და მერიის საქმიანობის შიდა აუდიტი 

ხორციელდება „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

მერიის დებულების შესაბამისად. შიდა აუდიტის განმახორციელებელ სუბიექტებს განსაზღვრავს 

საკრებულო მერიის დებულებით.“. 

31. XVIII თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობა. საკრებულოს დათხოვნა და მისი საქმიანობის 

შეჩერება, საკრებულოს და მერის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა“. 

32. 141-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. საკრებულოს დათხოვნა ან მისი საქმიანობის შეჩერება შესაბამისად იწვევს მერის 

უფლებამოსილების შეწყვეტას ან შეჩერებას.“. 

33. 142-ე მუხლის: 

ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 142. საკრებულოს და მერის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა“; 

ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „2. მერს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. საკრებულოს, მერის უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას დადგენილებით იღებს საქართველოს მთავრობა.“.  

34. 144-ე მუხლის: 

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 



„2. ამ კანონის 142-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე 

საკრებულოს უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისას პირდაპირ სახელმწიფო მმართველობას 

ახორციელებს მოქმედი მერი, ხოლო ამ კანონის 142-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში მერის უფლებამოსილების შეწყვეტისას ახალი მერის არჩევამდე 

საქართველოს მთავრობა მასვე ავალებს მთავრობის რწმუნებულის უფლებამოსილების 

განხორციელებას.“; 

ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების უფლება 

აქვს დათხოვნილი, უფლებამოსილებაშეჩერებული ან უფლებამოსილებაშეწყვეტილი 

საკრებულოს წევრთა არანაკლებ ერთ მეოთხედს ან შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერს.“ . 

35. 145-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „2. ამ თავით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საკრებულოსა და მერის დათხოვნისას ან 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისას საკრებულო და მერი აირჩევა მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების მორიგ არჩევნებამდე ვადით.“. 

36. 147-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 147. სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობა 

სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობრივად შედიან 

სახელმწიფო რწმუნებული − გუბერნატორი და ყველა შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი, 

საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.“. 

37. 150-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების 

შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნები იმართება 2017 

წლის ოქტომბერში. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგ 

არჩევნებს არჩევნებამდე 60 დღით ადრე ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციით. 2014 წელს არჩეულ საკრებულოს უფლებამოსილების 

ვადა ეწურება 2017 წლის საკრებულოს მორიგი არჩევნების შედეგად არჩეული შესაბამისი 

საკრებულოს უფლებამოსილების ცნობისთანავე. 2014 წელს არჩეულ გამგებელს/მერს 

უფლებამოსილების ვადა ეწურება 2017 წლის მერის მორიგი არჩევნების შედეგად არჩეული 

შესაბამისი მერის უფლებამოსილების დაწყებისთანავე.“. 

38. 151-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ 

2005 წლის საქართველოს ორგანული კანონით მინიჭებული აქვთ და ამ კანონით ენიჭებათ 

ქალაქებს: თბილისს, რუსთავს, ქუთაისს, ფოთს და ბათუმს.“. 

39. 152-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

40. 156-ე მუხლის: 

ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. მუნიციპალიტეტის  შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს გამგეობის/მერიის და საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა 

საშტატო რაოდენობის 10 პროცენტს. იმ თვითმმართველ ერთეულებში, სადაც საჯარო 

მოსამსახურეთა საშტატო რაოდენობის 10 პროცენტი 5 ერთეულზე ნაკლებია, შესაძლებელია 

შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობის 5 ერთეულამდე გაზრდა.“; 

ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 და 22 პუნქტები: 

„21. 2017 წლის 1 ივლისიდან 31 დეკემბრამდე პერიოდში მუნიციპალიტეტის შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ოდენობა შეიძლება აღემატებოდეს ამ მუხლის მე-2 

პუნქტით დაშვებულ ზღვრულ რაოდენობას მხოლოდ 2017 წლის 1 ივლისამდე საშტატო ნუსხით 

გათვალისწინებულ პირთა შრომითი ხელშეკრულების დასაქმების შემთხვევაში“. 



 

„22. ამ მუხლის 21 პუნქტის გათვალისწინებით, 2017 წლის პირველი ივლისიდან 2017 წლის 

31 დეკემბრამდე, მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის და საკრებულოს აპარატის საშტატო 

ნუსხით გათვალისწინებულ და შრომთი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა საერთო 

რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს იმავე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებით დაშვებული 

ზღვრული რაოდენობის ჯამს.“. 

 

41. 160-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ა) 2017 წლის 31 დეკემბრამდე საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად წარუდგინოს 

მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული საზღვრების დადგენის წესი;“. 

  

მუხლი 2. 

1. 2017 წლის 1 აგვისტომდე საქართველოს მთვრობამ უზრუნველყოს შემდეგი 

სამართლებრივი აქტების მიღება:  

ა) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარდგინებით 2017 წელს შექმნილი 

მუნიციპალიტეტების დროებითი ბიუჯეტების შედგენის დროებითი წესი;  

ბ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

წარდგინებით 2017 წელს გაუქმებული მუნიციპალიტეტების საკუთრებაში/სარგებლობაში 

არსებული უძრავი/მოძრავი ქონებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციისა და 2017 წელს 

შექმნილი შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისათვის გადაცემის დროებითი წესი; 

გ) საჯარო სამსახურის ბიუროს წარდგინებით 2017 წელს გაუქმებული 

მუნიციპალიტეტების პროფესიული საჯარო მოხელეთა შეფასების დროებითი წესი. 

2. მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და საჯარო სამსახურის ბიუროსთან კოორდინაციით 

უზრუნველყონ 2017 წელს გაუქმებული მუნიციპალიტეტების პროფესიული საჯარო მოხელეთა 

შეფასება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ადგილობრივი თვითმმართველობის 

პროფესიულ საჯარო მოხელეთა შეფასების დროებითი წესის შესაბამისად.   

3. 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების 

ოფიციალური შედეგების გამოცხადების შემდეგ არჩეულმა მუნიციპალიტეტის 

მერებმა/საკრებულოს თავმჯდომარეებმა, საჯარო სამსახურის ბიუროსთან კოორდინაციით 

უზრუნველყონ 2017 წელს გაუქმებული მუნიციპალიტეტების საჯარო მოსამსახურეთა 

მობილობის წესით გადაყვანა 2017 წელს შექმნილი შესაბამისი მუნიციპალიტეტების 

მერიებში/საკრებულოს აპარატებში.  

4. თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, 2017 წელს საქართველოს 

პარლამენტის დადგენილებით შექმნილი მუნიციპალიტეტების (თვითმმართველი თემების) 

საკრებულოს მიერ შესაბამისი ნორმატიული აქტების მიღებამდე ამ მუნიციპალიტეტების 

ადმინისტრაციულ ტერიტორიებზე მოქმედებს იმ თვითმმართველი ერთეულების 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, რომელთა გაერთიანების შედეგადაც შეიქმნა ახალი 

მუნიციპალიტეტები. 

5. მუნიციპალიტეტების საკრებულოებმა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მორიგი არჩევნების შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან 6 თვის 

ვადაში უზრუნველყონ ნორმატიული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.  

  

მუხლი 3.  

1. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, 

კერძოდ ახალგორის, ერედვის, ქურთის, თიღვისა და აჟარის მუნიციპალიტეტებზე. 



2. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მერიის/მერის ფუნქციებს 

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კერძოდ ახალგორის, ერედვის, ქურთის, თიღვისა 

და აჟარის მუნიციპალიტეტებში შესაბამისად ასრულებენ გამგეობები/გამგებლები. 

3. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე (ახალგორი, ერედვი, ქურთა, თიღვა და 

აჟარა) ადგილობრივი თვითმმართველობა ხორციელდება საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 164-ე მუხლით დადგენილი წესით.  

 

მუხლი 4. 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნები, გარდა იმ 

მუნიციპალიტეტებისა, რომელთა გაერთიანების შედეგად საქართველოს პარლამენტის 2017 

წლის დადგენილების საფუძველზე შეიქმნა ახალი მუნიციპალიტეტები, იმართება 2017 წლის 1 

მაისის მდგომარეობით არსებულ მუნიციპალიტეტებში, აგრეთვე საქართველოს პარლამენტის 

2017 წლის დადგენილებით შექმნილ ახალ მუნიციპალიტეტებში. 

 

 

 

 

მუხლი 5. 

1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის  პირველი - 37-ე, 41-ე პუნქტებისა და      

მე-3 მუხლისა ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

2. ამ კანონის პირველი მუხლის 38-ე და 39-ე პუნქტები ამოქმედდეს 2017 წლის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების დანიშვნის დღეს. 

3. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი - 37-ე, 41-ე პუნქტები და მე-3 მუხლი 

ამოქმედდეს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მორიგი არჩევნების 

შედეგების ოფიციალურად გამოცხადების დღიდან. 

 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                               გიორგი მარგველაშვილი 

 

 

 


