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მომხს: ლ.ბერძენაშვილი   
 
 

პროექტი 
 
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 
  

„–––“  აგვისტო 2020 წ. 
  

ქ. თელავი  
 

    თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24  ნოემბრის №03 
დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების                            

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

       „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე–20 მუხლის მე–
4 პუნქტის, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: 
 
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 
24 ნოემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 24/11/2017, 010250020.35.163.016355).  
 
1. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  
 
„ბ) საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მერიის დებულებასა და საშტატო 
ნუსხას, აგრეთვე მერიის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებს.“. 
 
2. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„ვ) მერიის დებულებით დადგენილი წესით ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის 
უფლებამოსილებების დელეგირებას, გარდა ამ პუნქტის „ა“−„გ“, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის 
„ა“−„გ“, ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ლ“ და ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ვ“ და „ი“ ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული უფლებამოსილებებისა, აგრეთვე იმ უფლებამოსილებებისა, 
რომლებიც ამ კანონის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებას ან 
თანხმობის მიცემას საჭიროებს; ახდენს მერიის თანამდებობის პირებისთვის, სხვა 
მოხელეებისთვის ან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისთვის 
უფლებამოსილების დელეგირებას კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.“. 
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3. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„ზ) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრავს 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილ მერიის 
თანამდებობის პირს, მოხელეს ან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ 
პირს, რომელიც განახორციელებს კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 
ხელშეკრულებით მუნიციპალიტეტისათვის მინიჭებულ დელეგირებულ 
უფლებამოსილებას.“. 
 
4. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„ვ) მისი უფლებამოსილებისთვის მიკუთვნებული ცალკეული საკითხების შესასწავლად, 
შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად ქმნის სათათბირო 
ორგანოებს, მათ შორის, საბჭოებს, კომისიებს და სამუშაო ჯგუფებს.“. 
 
5. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის 3.4. ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„3.4. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური, რომელიც მოიცავს:  
ა) ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილებას; 
ბ) სოციალურ საკითხთა განყოფილებას; 
გ) ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებას.“.  
 
6. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„3. მერის წარმომადგენელს აქვს ბეჭედი, შტამპი და ბლანკი.“. 
 
7. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტიდან ამოღებულ იქნეს „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტები. 
 
8.  ამ დადგენილების მე-5 პუნქტი ამოქმედდეს 2020 წლის 01 სექტემბრიდან. 
 
 
მუხლი  2.  დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 
 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             არჩილი თხლაშიძე 
 

 
 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 
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   თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24  ნოემბრის №03 
დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების                            

დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

          თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24  ნოემბრის №03 დადგენილებაში „თელავის  
მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის საკითხს.  
          ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის ძირითად მოტივს წარმოადგენს  საქართველოს 
ორგანული კანონში ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ განხორციელებული 
ცვლილებები, რომელიც ძალაში შევიდა 2020 წლის 28 ივლისს. განხორციელებული 
ცვლილებების შედეგად, მუნიციპალიტეტის მერს მიენიჭა უფლებამოსილება 
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირზე განახორციელოს 
უფლებამოსილების დელეგირება კანონით/უფლებამოსილების დელეგირების შესახებ 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. 
          აღნიშნულიდან გამომდინარე, მერი უფლებამოსილია მერის წარმომადგენლებს, 
რომლებიც დასაქმებულნი არიან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით, კვლავ მიანიჭოს ის 
უფლებამოსილებები, რომელსაც ისინი ახორციელებდნენ „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა 
სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის 
შესახებ“ და „სამოქალაქო აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონებით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში,  აგრეთვე ცნობების გაცემის უფლებამოსილება.  
           მერი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრავს 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილ მერიის 
თანამდებობის პირს, მოხელეს ან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს, 
რომელიც განახორციელებს ზემოაღნიშნულ დელეგირებულ უფლებამოსილებებს.   
           ნორმატიულ აქტში აგრეთვე ხორციელდება ცვლილება, რომლის მიზეზს წარმოადგენს 
საკანონმდებლო ორგანოს მიერ 2019 წლის 20 სექტემბერს მიღებული ახალი კანონის 
„ბავშვის უფლებათა კოდექსი“-დან გამომდინარე მუნიციპალიტეტისათვის დაკისრებული 
უფლება-მოვალეობების განხორციელების მიზნით,  მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა სამსახურის დაქვემდებარებაში ახალი მეორადი სტრუქტურული 
ერთეულის  -  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილების  შექმნა.   
            საქართველოს კანონის „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიზანია ბავშვის კეთილდღეობის 
უზრუნველყოფა და განსაზღვრავს ბავშვის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, ქმნის 
ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის 
ფუნქციონირების სამართლებრივ საფუძვლებს. აღნიშნული კანონის ამოქმედების თარიღად 
განსაზღვრულია 2020 წლის 01 სექტემბერი. 
           ზემოაღნიშნული კოდექსის თანახმად, მუნიციპალიტეტს დაეკისრა გარკვეული 
ვალდებულებები ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებში. 
მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში ბავშვის ძირითადი უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სისტემის მართვის მიზნით მუნიციპალიტეტმა 
უნდა განსაზღვროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, რომელიც შეიმუშავებს ბავშვის 
უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამებს და უზრუნველყოფს მათ მართვას და მათი 
განხორციელების კონტროლს საკუთარი ან დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში. 
სამსახური დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, ხოლო დელეგირებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული ბავშვის მხარდაჭერის პროგრამები 
დაფინანსდება შესაბამისი პროგრამის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო გრანტებითა და 
საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული სხვა ფინანსური საშუალებებით. 
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          თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული ცვლილების პროექტის 
თანახმად, მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის 
დაქვემდებარებაში იქმნება ახალი მეორადი სტრუქტურული ერთეული -  ბავშვის უფლებების 
დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება, რომელიც განახორციელებს ბავშვის  უფლებათა 
კოდექსითა  და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით ბავშვის დაცვისა და 
მხარდაჭერის მომსახურების სფეროებში მუნიციპალიტეტისათვის მონიჭებულ საკუთარ და 
დელეგირებულ უფლებამოსილებებს.  
          წარმოდგენილი ცვლილების პროექტის მიღება გამოიწვევს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 
ხარჯვითი ნაწილის ზრდას, განყოფილების საშტატო ერთეულებზე მისაღები  თანამშრომლების 
სახელფასო სარგოების პროპორციულად. 
          ნორმატიულ აქტში აგრეთვე ხორციელდება ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები მერიის 
დებულების ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანის 
მიზნით. 
          პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე წარმდგენი გახლავთ თელავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. 

 


