
  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედური საკითხთა და ეთიკის 

კომისიის გაწეული საქმიანობის  

                                     

                                                              ა ნ გ ა რ ი შ ი 

 

   ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის 

კომისია წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც შეიქმნა 2022 წლის 1 

თებერვალს და შედგება საკრებულოს 9 წევრისგან. 

    2022 წლის განმავლობაში კომისია თავის საქმიანობას წარმართავდა საქართველოს 

კონსტიტუციის, ევროპული ქარტიის, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ“, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის და კომისიის 

დებულების შესაბამისად. 

    საანგარიშო პერიოდში კომისიის მიერ მომზადებულ და ჩატარებულ იქნა 9 სხდომა, სადაც 

განხილულ იქნა 14 საკითხი. საკრებულოს სხდომებისთვის განსახილველ საკითხებზე 

მომზადებულ იქნა 14 დასკვნა, 12 საკითხი შეფასებულ იქნა დადებითად, ხოლო 2 საკითხი 

უარყოფითად. 

     ესენია: 

1.ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების 

საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარის არჩევის შესახებ. 

3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და 

ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარის 2022 წლის 14 მარტის N 09-111220735 

სამსახურებრივი ბარათის განხილვის შესახებ. 

4. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 

თავმჯდომარის 2022 წლის 14 მარტის N 04-111220733 სამსახურებრივი ბარათის განხილვის 

შესახებ. 

5. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

შესახებ საკრებულოსთვის ცნობის სახით მიღება. 

6. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევის 

შესახებ. 



7. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და 

ეთიკის კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N4 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

8. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების 

საკითხების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2022 წლის 1 თებერვლის N7 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

9. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების 

შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის N7 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

10. საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ. 

11. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების ტიპური დებულების 

დამტკიცების შესახებ“. 

12. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსის და ფიცის 

დამტკიცების შესახებ. 

13. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების 

შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივლისის N7 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

14. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების 

შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 5 სექტემბრის N7 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

      

 

 


