
 

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  N41
25 სექტემბერი 2014 წ.

ქ.თელავი

 
„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის

დამტკიცების შესახებ“ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს
N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4-ე პუნქტის თანახმად, თელავის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადგენს:
 

მუხლი 1
შეტანილ იქნეს ცვლილება „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ“    თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 03 აგვისტოს N1 დადგენილებაში.  
1. რეგლამენტის   მე-6-ე  მუხლის პირველი  და მე-2-ე  პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

                   „ მუხლი 6. საკრებულოს ადგილსამყოფელი

1. საკრებულოს ადგილსამყოფელია ქალაქი თელავი, ერეკლე II გამზირი N2.

2.საკრებულოს სხდომები ტარდება ქალაქ თელავის საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში (ქალაქ თელავი,
ერეკლე II გამზირი № 16), საკრებულოს მიერ სხდომის სხვა ადგილას ჩატარება დაიშვება საკრებულოს
განკარგულებით ან საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით, ამ რეგლამენტის 48-ე მუხლით დადგენილი წესით.“

2.რეგლამენტის  35-ე  მუხლის  მე-13-ე  და მე-14-ე  პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                      „მუხლი 35. საკრებულოს ფრაქციის დაფუძნება და რეგისტრაციად

13. ფრაქციის რეგისტრაციის საკითხს ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე   დაუყოვნებლივ განიხილავს
საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია (ხოლო  მუდმივი კომისიის შექმნამდე – დროებითი სამანდატო
კომისია) და დასკვნას წარუდგენს საკრებულოს ბიუროს (საკრებულოს ბიუროს ფორმირებამდე, საკრებულოს
თავმჯდომარეს). საკრებულოს პირველ სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარე ვალდებულია დროებითი სამანდატო
კომისის დასკვნის წარდგენისთანავე დაუყოვნებლივ აცნობოს საკრებულოს სხდომას ფრაქციის დაფუძნების შესახებ.
საკრებულო, საკრებულოს  თავმჯდომარის ამ განცხადებას იღებს ცნობად კენჭისყრის გარეშე და ფრაქცია ითვლება
 რეგისტრირებულად. მოგვიანებით დაფუძნებული ფრაქციის რეგისტრაციისათვის ამ მუხლის მე–12 პუნქტით
განსაზღვრული განცხადება, პოლიტიკური პლატფორმა და ფრაქციის წესდება გადაეცემა საკრებულოს იურიდიულ
საკითხთა კომისიას.  კომისია განცხადების, პოლიტიკური პლატფორმისა და ფრაქციის წესდების წარდგენიდან 3
დღის ვადაში განიხილავს ფრაქციის დაფუძნების შესაბამისობას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 30–ე
მუხლის მოთხოვნებთან და საკრებულოს ბიუროს წარუდგენს შესაბამის დასკვნას. ახალი ფრაქციის შექმნის საკითხი
შეიტანება საკრებულოს უახლოეს სხდომის დღის წესრიგში და განიხილება რიგგარეშედ. საკრებულოს იურიდიულ
საკითხთა კომისიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში დასკვნას იღებს ცნობად კენჭისყრის გარეშე და ფრაქცია
ითვლება რეგისტრირებულად. საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში,
საკრებულო ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრით. საკრებულოს მიერ
ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიუღებლობის შემთხვევაში ფრაქცია ითვლება
რეგისტრირებულად.

14. ფრაქციაში ახალი წევრის მიღების, ფრაქციიდან წევრის გასვლის ან გარიცხვის, ფრაქციის პოლიტიკურ
პლატფორმაში და/ან წესდებაში ცვლილების, ფრაქციის თავმჯდომარის შეცვლის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა



ეცნობოს საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიას. თუ ფრაქციიდან წევრთა გასვლის ან გარიცხვის შედეგად
მასში გაერთიანებული დარჩა საკრებულოს 3 წევრზე ნაკლები, ფრაქცია ითვლება გაუქმებულად, რასაც საკრებულოს
იურდიულ საკითხთა  კომისია უახლოეს სხდომაზე აცნობებს საკრებულოს.“

               3. რეგლამენტის 36-ე  მუხლის  მე-3-ე   და  მე-4-ე  პუნქტები  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 36. საკრებულოს ფრაქციის უფლებები

3. ფრაქციას ნებისმიერ დროს შეუძლია შეცვალოს მის მიერ წარდგენილი წევრი ფრაქციის სხვა წევრით, რის შესახებაც
წერილობით აცნობებს შესაბამისი კომისიის (იურდიულ საკითხთა კომისიის) თავმჯდომარეს.

4. ფრაქციის წარმომადგენელთა რაოდენობა საკრებულოს კომისიებში და დროებით სამუშაო ჯგუფებში
განისაზღვრება ფრაქციაში გაერთიანებულ წევრთა რაოდენობის შესაბამისად. ფრაქციების პროპორციული
წარმომადგენლობის კვოტებს ადგენს საკრებულოს ბიურო საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის
წარდგინების საფუძველზე. ფრაქციას უფლება აქვს საკრებულოს ბიუროს ამ გადაწყვეტილების მართლზომიერების
საკითხი დასვას საკრებულოს სხდომაზე. საკრებულოს სხდომა ამ საკითხს იხილავს რიგგარეშე და იღებს
გადაწყვეტილებას სხდომაზე დამსწრე საკრებულოს წევრთა ნახევარზე მეტით, მაგრამ არა ნაკლებ სიითი
შემადგენლობის 1/3-ით.

 4.რეგლამენტის  65-ე  მუხლის მე-5-ე  პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ მუხლი 65. სხდომაზე წესრიგის დაცვა

5. სხდომაზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ მსჯელობს იურიდიულ საკითხთა კომისია. კომისიას უფლება აქვს
მიიღოს გადაწყვეტილება საკრებულოს წევრის გაფრთხილების შესახებ. იურიდიულ საკითხთა კომისიის ამ
გადაწყვეტილებას ამტკიცებს საკრებულო“.

                   
მუხლი 2

დადგენილება ძალაში შევიდეს  გამოქვეყნებისთანავე.
 

თელავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე პაატა გიორგობიანი


