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თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა   № 

  

„–––“  აგვისტო 2020 წ. 

  

ქ. თელავი  

 

    თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 

დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის 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 22 

დეკემბრის №17 დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 03/01/2018; 

010250050.35.163.016369).  

 

1. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულების“ მე-2 მუხლიდან ამოღებულ იქნეს „ბ“ პუნქტი.  

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულების“ მე-7 მუხლიდან ამოღებულ იქნეს 11 და 12 პუნქტები. 

 

მუხლი  2.  დადგენილება ძალაში შევიდეს 2020 წლის 01 სექტემბრიდან.  

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             არჩილი თხლაშიძე 
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გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 

დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

          თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №17 დადგენილებაში „თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“  ცვლილების შეტანის საკითხს.  

             ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის მიზეზს 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 პირებზე 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.  

           ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ცვლილება ხორციელდება ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის დებულებაში და ის უფლებამოსილებები, რომელიც დაემატა ქონების 

მართვის განყოფილებას 2020 წლის 24 მარტის ცვლილებით, კვლავ ამოღებულ უნდა იქნას.    

         წარმოდგენილი ცვლილების პროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილებზე.  

         პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე წარმდგენი გახლავთ თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი. 

 

   

 


