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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს 

ბატონო ბესიკ, 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“-ს 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს კანონის 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, 
წარმოგიდგენთ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტს; ვინაიდან ნორმატიული აქტის მისაღებად 
საკრებულომ უნდა დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება, ჩვენს მიერ წარმოდგენილია 
შესაბამისი განკარგულების პროექტიც.

1. პროექტის მიღების მიზეზი, მიზანი და არსი 

MSDA–ს (Municipal Service Development Agency) მიერ 
მუნიციპალიტეტებში მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
მერია ჩართულია დოკუმენტბრუნვის ახალი პროგრამის დანერგვის პროექტში, რომელიც 
მნიშვნელოვანია, განხორციელებული პროექტის და მერიის სრულფასოვანი მუშაობისა 
და ფუნქციონირებისათვის. პროგრამის მეშვეობით მერია უფლებამოსილია ერთიანი 
საქმისწარმოების პროგრამაში სწორი და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი 
ფუნქციების შესრულების, მათ შორის:  სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის 
დაცვის, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის, სატრანსპორტო პოლიტიკის 
განხორციელების, ადამიანური რესურსების მართვის და სხვა მიზნით საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან 
გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე ელექტრონული სისტემის 
მეშვეობით მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები. შესაბამისად მერიის 
დებულებაში უნდა აისახოს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული 
რეგულაცია. 



2. პროექტის ფინანსური დასაბუთება

 ა) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლების 
ზრდას.

 ბ) პროექტის მიღება არ გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას. 

3. პროექტის ავტორი და საკრებულოს სხდომაზე დანიშნული მომხსენებელი 

პროექტი მომზადებულია მერიის იურიდიული სამსახურის მიერ. პროექტის 
განხილვისას მომხსენებლად წარმოგიდგენთ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსის, მაგული კუნჭულიას 
კანდიდატურას. ვინაიდან პროგრამის ამოქმედება დაგეგმილია მ/წლის 5 ოქტომბრიდან, 
გთხოვთ პროექტის მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების მიზნით 
მოიწვიოთ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. 

4. პროექტის წარმდგენი 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი.

პატივისცემით,

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



პროექტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

2020 წლის     ოქტომბერი
 ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე 
მუხლის მე–2 ნაწილისა და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“–ს 1061–ე მუხლის 
1–ლი და მე–2 პუნქტის შესაბამისად:

მუხლი 1. დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 
დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.

მუხლი2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 
პროექტი და ცნობა (თან ერთვის) ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ გამოქვეყნდეს 
„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1062–ე მუხლით გათვალისწინებული წესის 
შესაბამისად;

მუხლი 3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, 
მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ამოქმედებიდან ერთი თვის ვადაში 
საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე–8 თავის  22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის 
შესაბამისად;

მუხლი 4. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             ბესიკ ტაბიძე                                               

დანართი 



 

ცნობა

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

           ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი აღნიშნავს, რომ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება „ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად.
         დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 
დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები შეუძლიათ 
წარმოადგინონ 2020 წლის              ოქტომბრამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატში მისამართზე: ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. N37, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული შენობის მე–2 სართული (პასუხისმგებელი პირი ნინო ძიძიგური – საკრებულოს 
აპარატის უფროსი,    ტელ: 0494 22-30-09).



პროექტი
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №
2020 წლის      ოქტომბერი

ქ. ლანჩხუთი 

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 61-ე 
მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
ადგენს: 

მუხლი 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილების 
(ვებგვერდი, 27/12/2017; სარეგისტრაციო კოდი: 010206002.35.112.016319) პირველი მუხლით 
დამტკიცებულ დანართში „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება“ შევიდეს  ცვლილება 
და დებულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 171 მუხლი:

„მუხლი 171. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება

      1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია უფლებამოსილია ერთიანი საქმისწარმოების პროგრამაში 
სწორი და უტყუარი მონაცემების აღრიცხვის და თავისი ფუნქციების შესრულების, მათ შორის: 
 სოციალური დახმარების, ჯანმრთელობის დაცვის, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის, 
სატრანსპორტო პოლიტიკის განხორციელების, ადამიანური რესურსების მართვის და სხვა მიზნით 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან 
გაფორმებული სათანადო ხელშეკრულების საფუძველზე ელექტრონული სისტემის მეშვეობით 
მიიღოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოდან პერსონალური მონაცემები.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ პერსონალურ მონაცემებში იგულისხმება:

ა) სახელი;
       ბ) გვარი;

გ) პირადი ნომერი;
       დ) დაბადების თარიღი 
       ე) სქესი;
       ვ) მოქალაქეობა;
       ზ) ინფორმაცია პირის მისამართზე რეგისტრაციის შესახებ;
       თ) ინფორმაცია საქართველოში კანონიერად ყოფნის საფუძვლის შესახებ;
       ი) ფოტოსურათი;

3. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ 
იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია შესაბამისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად. 
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია ვალდებულია საქმისწარმოების პროგრამაში ცალკეული 
ფუნქციების გათვალისწინებით განსაზღვროს მონაცემთა კონკრეტული მოცულობა. 



4. ამ მუხლის მიზნებისთვის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია მონაცემთა დამუშავებას 
ახორციელებს უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით.  

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 
2020 წლის 5 ოქტომბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.


