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მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის

*
KA000074926108118

№ ს-3097 25 / დეკემბერი / 2018 წ.
 ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ  ა 

 
შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთა  საკითხებზე  მომუშავე  საბჭოს  შექმნის

შესახებ  

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის 
პირველი პუნქტის „ე.ვ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მესამე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის,  და „შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“

მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018წლის 16 მაისის №53 დადგენილების საფუძველზე,

ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ

1. შეიქმნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო შემდეგი

შემადგენლობით:

საბჭოს თავმჯდომარე

გიორგი კაპანაძე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი

თავმჯდომარის  მოადგილე

მარინა ზურაბიშვილი- მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე

წევრები:

ა) ნინო ჭიჭინაძე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის

უფროსი;

ბ) ნინო ჩინაშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი;

გ) ნუგზარი ხუხუნაიშვილი- მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და

ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი;

დ)   ზურაბ ივანიშვილი- მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის

სამსახურის უფროსი;

ე) ილია ციციშვილი -მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტოს სამსახურის

უფროსი;

ვ) გიორგი ხვისტანი-მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ეკონომიკის  სამსახურის უფროსი;

ზ) თეიმურაზ ჯერვალიძე - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის

უფროსი;

თ) ზურაბ საგინაშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის,   გაწვევის და

მობილიზაციის სამსახურის უფროსი;

ი) ჯონდო მუზაშვილი - მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ  საკითხთა   კომისიის 

თავმჯდომარე;
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კ) მაკა ხამხაძე - სოციალური მომსახურების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის სოციალური

მომსახურების სამხარეო ცენტრის უფროსი;

ლ) თამარ მაისურაძე - სსიპ. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის

კომიტეტის თავმჯდომარე;

მ) ესმა იმერლიშვილი - სსიპ. ასოციაცია საზოგადოების კეთილდღეობისთვის თავმჯდომარე;

ნ) ირაკლი გეგელია -სსიპ.  ქ. მცხეთის შშმ პირთა დღის ცენტრის ,, მომავლის რწმენა 2009“-ს

ხელმძღვანელი.

საბჭოს მდივანი

სოფიო ბოჭორაძე -  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული განყოფილების III რანგის მე-3

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

2. საბჭოს  სხდომების გამართვის პეიოდულობა და წესი

ა) საბჭოს სხდომები იმართება ორ თვეში ერთხელ ან საჭიროებისამებრ.

ბ) საბჭოს სხდომის ორგანიზებისა და მისი მიმდინარეობის წესი განისაზღვრება საქართველოს ზოგადი

ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.

გ) საბჭოს სხდომაზე მოწვეული უნდა იქნეს მისი ყველა წევრი.

დ) საბჭოზე არ შეიძლება განხილულ იქნეს საკითხი, გარდა შიდა საორგანიზაციო და საპროცედურო

საკითხებისა, თუკი ასეთი წინასწარ არ არის შეტანილი საბჭოს წევრებთან შეთანხმებულ დღის

წესრიგში.

ე) საბჭოს წევრს უფლება აქვს სხდომის დაწყების წინ წერილობით წარუდგინოს თავისი პოზიცია

თავმჯდომარეს სხდომაზე განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უნდა გაცხადდეს

სხდომაზე და გათვალისწინებულ იქნეს გადაწყვეტილების მიღებისას.

ვ)  საბჭოს სხდომა ფორმდება ოქმის სახით, რომელშიც უნდა მიეთითოს:

ა.ა) ოქმის გამომცემი ორგანოს დასახელება;

ა.ბ) სხდომის დრო და ადგილი;

ა.გ) სხდომის თავმჯდომარის და წევრების ვინაობა;

ა.დ) განხილვის საგანი;

ა.ე) კენჭისყრის შედეგები;

ა.ვ) მიღებული გადაწყვეტილება;

ა.ზ) განსხვავებული მოსაზრება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

ზ)  სხდომის ოქმს ხელმოწერით ადასტურებენ სხდომის თავმჯდომარე და საბჭოს მდივანი.

თ) საბჭოს სხდომებზე ხდება დამსწრეთა რეგისტრაცია. საბჭო გადაწყვეტილება უნარიანია, თუ მას

ესწრება წევრთა ნახევარზე მეტი. გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით. ხმების

თანაბრად განაწილებისას გადამწყვეტია საბჭოს თავმჯდომარის ხმა.

ი) საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათისაა.

 

3. საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება

ა)საბჭოს თავმჯდომარე:

ა.ა) ხელმძღვანელობს საბჭოს მუშაობას, იწვევს და უძღვება (მორიგ და რიგგარეშე) სხდომებს;

ა.ბ) წარმოადგენს საბჭოს და საბჭოს სახელით აწარმოებს მიმოწერას;

ა.გ) დავალებებს აძლევს საბჭოს ცალკეულ წევრებს;

ა.დ) ამტკიცებს საბჭოს სხდომის დღის წესრიგს და სამუშაო გეგმას;

ა.ე) უფლებამოსილია თავმჯდომარის პირველ მოადგილეზე მოახდინოს ცალკეული

უფლებამოსილებების დელეგირება.
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4.  საბჭოს თავმჯდომარის  მოადგილე

1. თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში ახორციელებს მის უფლებამოსილებას;

2. კანონმდებლობის შესაბამისად ასრულებს თავმჯდომარის ცალკეულ დავალებებს;

3. ამ დებულებიდან გამომდინარე, ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს.

 

5.  საბჭოს მდივანი

1. პასუხისმგებელია საბჭოს სხდომის ოქმის სწორად და ზუსტად შედგენაზე, სხდომათა მასალების

შენახვასა და დაცვაზე.

2. საბჭოს წევრებს წარუდგენს განსახილველი საკითხების ნუსხას.

3.საბჭოზე განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალს ურიგებს საბჭოს წევრებს და უწევს კონტროლს

დოკუმენტაციის შეგროვებასა და დამუშავებას.

4. აწარმოებს საბჭოს სხდომების საოქმო დოკუმენტაციას.

5.ახორციელებს საბჭოს დებულებით გათვალისწინებულ და მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.

 

6. საბჭოს წევრის უფლებამოსილება

1. საბჭოს წევრს უფლება აქვს:

ა) საბჭოს სხდომაზე წამოაყენოს საკითხები და წინადადებები. მიიღოს მონაწილეობა მათ განხილვასა

და კენჭისყრაში;

ბ) წერილობით აცნობოს საბჭოს თავმჯდომარეს თავისი პოზიცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით,
რომელზეც მისი აზრი პრინციპულად განსხვავდება საბჭოს სხდომაზე მიღებული წინადადების,
დასკვნის ან რეკომენდაციისაგან;

გ) საბჭოს გადაწყვეტილებით იყოს მისი ოფიციალური წარმომადგენელი;

დ) პირადი განცხადების საფუძველზე უარი თქვას საბჭოს წევრობაზე.

2. საბჭოს წევრი ვალდებულია:

ა) მონაწილეობა მიიღოს საბჭოს სხდომებში და არ გამოტოვოს სხდომები არასაპატიო მიზეზით;

ბ) შეასრულოს საბჭოს დავალებები და დაიცვას ამ დებულებით განსაზღვრული მოთხოვნები;

გ) წარუდგინოს საბჭოს ანგარიში მისთვის დაკისრებული დავალებების შესრულების შესახებ.

3. საბჭოს წევრ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შეიძლება მიეცეს აცილება საკითხების განხილვაში

მონაწილეობისაგან, თუ ცნობილი გახდა ან დადასტურდა მისი პირდაპირი ან ირიბი, კერძო ან

უწყებრივი დაინტერესება საბჭოში განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.

4. საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველია, თუ:

ა) იგი ზედიზედ 3-ჯერ გააცდენს სხდომას არასაპატიო მიზეზით;

ბ) მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი

განაჩენი ან გავიდა კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ზემდგომი

ინსტანციის სასამართლოში გასაჩივრების ვადა;

გ) სასამართლომ ცნო მხარდამჭერად ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოაცხადა გარდაცვლილად;

დ) ასევე საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და საჯარო

სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების შეწყვეტა.

7. ბრძანება ძალაშია გაცნობისთანავე
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8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მცხეთის რაიონულ სასამართლოში (მის: ქ.მცხეთა, სამხედროს ქ.

№17) კანონით დადგენილი წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი კაპანაძე
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