
 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №139

2015 წლის 24 დეკემბერი

ქ. რუსთავი

 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში საერთო კრებების შექმნისა და საქმიანობის წესის (ტიპური

დებულების) დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2
პუნქტის,  61-ე   მუხლის მე-2  პუნქტის,  852 მუხლის მე-6 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:
მუხლი 1
ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
უზრუნველსაყოფად ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში შეიქმნას საერთო კრებები  დანართის
შესაბამისად (დანართის №1) და დამტკიცდეს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში საერთო კრებების
საქმიანობის წესი (ტიპური დებულება) დანართის შესაბამისად (დანართი №2).
მუხლი 2
დამტკიცდეს რუკა თანდართული რედაქციით (დანართი №3).
 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2016 წლის 8 იანვრიდან.

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე

დანართი 1
ს ა ე რ თ ო     კ რ ე ბ ე ბ ი

 
 

საერთო კრება №
აღნიშნული საერთო კრებების

მისამართები

 1. დავით გარეჯი: 10,12

 2. დავით გარეჯი: 12ა

 3. დავით გარეჯი: 14,16

 4. დავით გარეჯი: 18

 5. დავით გარეჯი: 21

 6. დავით გარეჯი: 21ა

 7. დავით გარეჯი: 21ბ

 8. დავით გარეჯის ჩიხი: 4,4ა, 6, 6ა, 6ბ
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 9. ნიკო ნიკოლაძე: № 3,7 , დ.გარეჯის № 14ა.

 10. ნიკო ნიკოლაძე: 5

 11. შოთა რუსთაველის: 37

 12. დავით გარეჯი: 4,6,8 , კონსტიტუციის  №63

 13. ბალანჩივაძის: 3,5,7

 14. ბალანჩივაძის: 2,4 ,6

 15. ბალანჩივაძი:10

 16. ბალანჩივაძის : 12

 17. ბალანჩივაძის: 14

 18. ბალანჩივაძის გასასვლელის: 4

 19. ბალანჩივაძის გასასვლელის: 6

 20. ბალანჩივაძის გასასვლელის:8 ,10

 21. შოთა რუსთაველის :39

 22. შოთა რუსთაველის: 50,52

 23.

 
ბარათაშვილის: 13,15,15ა,17 , ასლანიკაშვილის №2, კონსტიტუციის გას. №4

 24. ბარათაშვილის: 19, 21,21ა,23,23ა,25

 25. ბარათაშვილის:27,29,24ა

 26. კონსტიტუციის:19

 27. კონსტიტუციის:22, 24 ,26,28,30

 28.

 

კონსტიტუციის ქ. 18,18ა,20;  კონსტიტუციის გას.2 ;

ასლანიკაშვილის ქ. 4, 6

 29.

 

კონსტიტუციის გასასვლელის: 1,3 , ბარათაშვილის 19ა,

კონსტიტუციის:22ა

 30. ასლანიკაშვილის:8,10,12 (იგივე რუსთაველის 18)

 31. 9მაისის:3)
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 32. 9მაისის: 5

 33. 9მაისის:8,10

 34. 9მაისისი:7

 35. 9მაისის:1

 36.

 

კონსტიტუციის კერძო ბინები:12 დან 82 ის ჩათვლით,

კონსტიტუციის:55,57 თ , სარაჯიშვილის:4,6,8

 37. შოთა რუსთაველის:22

 38. შოთა რუსთაველის:28

 39. შოთა რუსთაველის:42,44,46

 40. შოთა რუსთაველის: 24,26

 41. შოთა რუსთაველის:32

 42.

 
შოთა რუსთაველის:34,36,38, 40 რუსთაველის მეორე გასასვლელის კერძო სახლები

 43. დ.გარეჯის 13,15,17

 44. არაყიშვილის: 1,3,4

 45. არაყიშვილის:3,4,5,6

 46. დავით გარეჯის:3,5,7

 47. შოთა რუსთაველის: 11,ბათუმის: 14(იგივე რუსთ.9)

 48. რუსთაველის: 15,17

 49. რუსთაველის:19

 50. რუსთაველის 21,21ბ

 51. რუსთაველის:25,27,29 რუსთაველის პირ. გას. კერძო სახლები

 52. რუსთაველის 31,33, 35

 53. ბათუმის: 16,18,20,  გრძელიძის კერძო სახლები

 54. ბათუმის: 22,24,26,28,

 55. ბათუმის: 36
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 56. სააკაძის:5

 57.

 

ქაშაკაშვილის ქუჩისა და ქაშაკაშვილის ჩიხის კერძო დასახლება,

9მაისის ქუჩის, ოსტრვსკისა და ოსტროვსკის ჩიხის კერძ.დასახლება

 58. მაიაკოვსკის: 3,5,

 59. მაიაკოვსკის: 6, 6ა, 6ბ

 60. მაიაკოვსკის: 7, 9 . 9 მაისის  ჩიხის კერძო სახლები

 61. მაიაკოვსკის : 9ა, 11, 12

 62. მაიაკოვსკის გასასვლელის: 7

 63. მაიაკოვსკის გასასვლელის: 5

 64. მაიაკოვსკის: 13,15,17

 65. მაიაკოვსკის : 14.

 66. მაიაკოვსკის:16,20,22

 67. მაიაკოვსკის: 19,21

 68. დავით გარეჯი: №19  ( მაიაკოვსკის №23 )

 69. სარაჯიშვილის: 5,7

 70. სარაჯიშვილის:18 ,(14,16-კერძო სახლები)

 71. 9 მაისის: 13,15,17

 72. გაგარინის: 2ა,2ბ. დ. გარეჯის №30

 73. გიორგაძის ქუჩა - 2,6,8

 74. გიორგაძის ქუჩა -10,12

 75. გიორგაძის ქუჩა - 16, 20

 76. გიორგაძის ქუჩა - 22

 77. გიორგაძის ქუჩა - 24

 78. გიორგაძის ქუჩა - 26, 28

 79. გიორგაძის ქუჩა - 34

 80. გიორგაძის ქუჩა -32,  სამგორის ქუჩა - 6, ბარნოვის ქუჩა - 5ა
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 81. ბარნოვის ქუჩა - 8,

 82. გრანელის ქუჩა - 2,3

 83. გრანელის ქუჩა - 7,9,11

 84. გრანელის ქუჩა  - 27

 85. ჩეხოვის ქუჩა 6,8,8ა,10,10ა,12 ; გრანელის ქუჩა 23.

 86. ჩაპაევის ქუჩა - 3, 5,

 87. რჩეულიშვილის ქუჩა 2,ჯავახიშვილის ქუჩა 1,

 88. რჩეულიშვილის ქუჩა - 4,

 89. რჩეულიშვილის ქუჩა - 6,

 90. რჩეულიშვილის ქუჩა -8, 10

 91. რჩეულიშვილის ქუჩა - 8ა

 92. რჩეულიშვილის ქუჩა - 10ა

 93. რჩეულიშვილის ქუჩა - 10 ბ

 94. რჩეულიშვილის ქუჩა - 12

 95. რჩეულიშვილის ქუჩა - 14

 96. რჩეულიშვილის ქუჩა - 16

 97. რჩეულიშვილის ქუჩა - 18

 98. ჯავახიშვილის ქუჩა - 3,

 99. ჯავახიშვილის ქუჩა  - 5

 100. ჯავახიშვილის ქუჩა - 7

 101. ტოლსტოის ქუჩა - 1

 102. ტოლსტოის ქუჩა - 3, 5

 103. ტოლსტოის ქუჩა  - 7, ბერიტაშვილის ქუჩა - 8,

 104. ბერიტაშვილის ქუჩა - 6

 105. ბერიტაშვილის ქუჩა - 4

 106. ბერიტაშვილის ქუჩა - 2
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 107. ბერიტაშვილის ქუჩა - 6ა, ჯავახიშვილის ქუჩა 3ა,5ა,

 108. ტოლსტოის ქუჩა - 7ა, რჩეულიშვილის ქუჩა 2ა, 4ა, 6ა,

 109. ზედგენიძის ქუჩა - ბელიაშვილის ქუჩა,

 110. გოგოლის ქუჩა - ნეკრასოვის ქუჩა,

 111. სამშვილდის ქუჩა,

 112. ტოლსტოის კერძო დასახლებების ქუჩა, მცხეთის ქუჩა,

 113. კახეთის ქუჩა, სამგორის ქუჩა.

 114. კოსტავას ქ. №18,   

 115. კოსტავას ქ.. №32  

 116. კოსტავას ქ.. №34  

 117. ბათუმის ქ.№17    

 118. ჭავჭავაძის ქ. №6 

 119. სააკაძის ქ. №4 

 120. სააკაძის ქ. №6,8 

 121. ქაშაკაშვილის ქ. №5,7  

 122. ჭავჭავაძის ქ. №7,9,11,13  

 123. ბათუმის ქ.№19   

 124. დ/მეტალურგთა I გასასვ. №1,3,6,8,8ა

 125. ჭავჭავაძის ქ.№15    

 126. დ/მეტალურგთა I გასასვ. № 7,10 ,5  ;  II გას 9 

 127. ბათუმის ქ.№21,23  

 128. დ/მეტალურგთა I I გასასვ. №. 12, 14  

 129.

 

დ/მეტალურგთა ქ. №12  ;  დ/მეტალურგთაI I გასასვლელი.

№20,22,22ა,20ა

 130. დ/მეტალურგთაI I გასასვ. №16,16ა,18,18ა

  ქაშაკაშვილის ქ. 6,8,10,12  
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131. ქაშაკაშვილის ქ. 6,8,10,12  

 132. ბათუმის ქ. №25  

 133. ბათუმის ქ. № 29, 33,  

 134. ბათუმის ქ. №31,35  

 135. ქაშაკაშვილის ქ.№11;   ბათუმის ქ. №27 

 136. ს/მეტალურგების ქ. №2,4,6  

 137. ს/მეტალურგების ქ. № 8,10  

 138. ასლანიკაშვილის ქ. №3,3ა,5,კონსტიტუციის ქ. №14     

 139. ბარათაშვილის გასასვლ. №1,2,3,5,9  

 140. კონსტიტუციის ქ. №4,6,8,10  

 141.

 

დ/მეტალურგების ქ. №4        დ/მეტალურგთა გასასვლ. №4   

ჭავჭავაძის ქ. №3,5 

 142. დ/მეტალურგთა II გასასვლ. №11,13 

 143. დ/მეტალურგების  ქ. №6,8,10  

 144. კოსტავას ქუჩა -2,2ა

 145. კოსტავას ქუჩა - 12

 146. კოსტავას ქუჩა - 14

 147. კოსტავას ქუჩა -16,

 148. დ/მეტალურგების ქ. №13,15,17  

 149. სააკაძის ქ. №2   

 150. კოსთავას ქ.№26  

 151. კოსტავას ქ.№28  

 152. კოსტავას ქ.№30  

 153. ს/მეტალურგთა № 9, კოსტავას ქუჩა №10

 154. ს/მეტალურგთა №11,13;  კონსტიტუციის ქ. №2

 155. ს/მეტალურგთა №12,14   
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 156. კონსტიტუციის ქ.№ 3  ;   ს/მეტალურგთა ქ. №19,21    

 157. ს/მეტალურთა ქ.№1,3,5,7       

 158. კონსტიტუციის ქ. №11,11ა,13,9ა  

 159. ასლანიკაშვილის ქ. № 9,11,13 

 160. რუსთაველის ქ.№ 12,14  

 161. ს/მეტალურგების ქ. №24,26   კონსტიტუციის ქ.№5,7,9 

 162. რუსთაველის ქ. №4,6,8 

 163. რუსთაველის ქ.№10,10ა,8ა  

 164. კოსტავას ქ.№22    

 165. დ/მეტალურგების ქ.№3,5,7,9,11   

 166. კოსტავას ქ.№ 24   

 167. კოსტავას ქ.№ 4,4ა  

 168. კოსტავას ქ.№ 6,6ა    

 169. კოსტავას ქ.№ 8   

 170. რუსთაველის ქ. №16 

 171. გაგარინის ქ.№8   

 172. კოსტავას ქ.№ 1  

 173. კოსტავას ქ.№ 3, 3ა

 174. კოსტავას ქ.№ 5,5ა,  ნიკოლაძის ქ.№3

 175. კოსტავას ქ.№ 7 

 176. კოსტავას ქ.№9,9ა  ნიკოლაძის ქ.№4

 177. კოსტავას ქ.№ 11,11ა

 178.
კოსტავას ქ.№ 13; მშენებელთა ქ.№3,5,7  ნიკოლაძის ქ. №8

 

 179. კოსტავას ქ.№ 15, 15ა

 180. კოსტავას ქ.№ 17,17ა  
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 181. კოსტავას ქ.№19   

 182. ფიროსმანის ქ. №3, 5 , ნიკოლაძის ქ.№14,16,18 

 183. მშენებელთა ქ.№4,6,8,4ა,6ა

 184. კოსტავას ქ.№ 21, დუმბაძის გასასვლ.№2,4,6,8,10

 185. კოსტავას ქ.№ 23   

 186. კოსტავას ქ.№ 25  

 187. კოსტავას ქ.№ 27  

 188. კოსტავას ქ.№ 29 

 189. კოსტავას ქ.№ 31  

 190. კოსტავას ქ.№ 33, 33ა

 191. კოსტავას ქ.№ 35, 35ა

 192.

 

1 მაისის I შესახვევი.№4,6,8,10,12,16,3,5,7,9,11;  1 მაისის ქ. №4,6;  1

მაისის ქ. №1,3,5,7,9

 193.

 

დუმბაძის  ქ. №18,20,24,26,28,30,32 ,

დუმბაძის ქ. №3,5,7,9,11,13,15, 

1 მაისის ქ. №24, ფიროსმანის ქ.№ 4,6,8,10,12,14,16

 194. ბოსტან-ქალაქის ქ. №5,,5ა,7,5ვ,5ბ

 195. სპორტის ქ.№2  

 196.

 

სპორტის ჩიხი№9ა,13ა,12ა,14ა,16ა,   

ნიკოლაძის ქ. №10,12,

ოდიშარიას ქ. №27,25,23, სპორტის ქ.№6

 197. დუმბაძის ქ. №34,36  

 198. გოგებაშვილის ქ. №3,5,7, ბოსტან/ქალაქის ქ. №17,19,21ა

 199. მშენებელთა ქ.№22,24,26 

 200. დუმბაძის ქ. №42,44  

 201. ბოსტან-ქალაქის ქ.№1  

 202. 1 მაისის II შსახვევ. №2,4,6,8,10,18,20,22,16,14,12,10,

დუმბაძის გასასვლელი14,16,18,20, მაისი  ქ. №11,13,15,17,12,18
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 203.

 

დუმბაძის ქ№ 38,40 , დუმბაძის ქ№ 17,19,21,23,25,  ფიროსმანის ქ.№

10,12,14,16,18

 204. ფიროსმანის ქ.№ 9,11,13  

 205. მშენებელთა ქ.№ 10,12,14,16,18 

 206. გომელაურის ქ.№6,7,8,9,10

 207. გომელაურის ქ.№ 1,2,3,4,5  

 208. მშენებელთა ქ. №28,30,32,34,36 

 209. ფიროსმანის ქ.№ 21,23,25,27,29 

 210. ფიროსმანის ქ.№ 31,33,35  

 211. წმ. ნინოს № 2  

 212. ოდიშარიას ქ. №36,34,33 

 213.

 
წმ.ნინოს ქ.№ 9,12,13,18,19,10,12/1,12/2,14/1,14/2,16/1,16/2,18/1,18/2,20/1,20/2,21/1

 214. წმ.ნინოს ქ.№ 22/2,24/1,26,28/1,28/2,30,32/1,32/2,34,36/1,36/2,38/1 

 215.

 

წერეთლის ქ. №1, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 16ა,

17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,28,29,29ბ,

30,31,32,33,36

 216. მშენებელთა ქ.№ 29,31,33,35,37,39,41,42,43,45,46,47,49,51,53 

 217. მშენებელთა ქ.№ 42

 218.

 

 

 

 

მარის არხის I დასახლება- (1, 6, 12, 22, 28, 29, 33, 34ა, 36, 36ა, 37, 38, 38ა,

39,39ა,39ბ,40,43,43ა,45,45ა,47,47ა,48,49,50,50ა,

51,51ა,52,52ა,54,55,56,57,58,68,69,69ა,70,71,72,73,73ა,87,88,89,

90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,106,107,112,115,115ა,

116,117,118,119,122,123,127,128,131,147,152,155,158,

159,167ა,170,171,186,190,192,195,197,199,203,208,

209,213,215,216,228,229,236.  

 219.
მარის არხის II დასახლება-გოგობერიძე

1,2,2,3,4,8,9,10,12,19,21,23,25,26,27,
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32,41,43,45,46,47,47,53,55,57,60 

 220.

 

 

 

მარის არხის I დასახლება -5, 7, 8, 9, 10აა, 11აა, 11ბბ, 13აბ, 14, 14ა, 15,

17აა,23,24,25აა,29,30,32,34,35,37,38,

40,41,42,43,49,61,69,71,74.77,80,81,85,99,

100,102აა,108,111,122,124,128,128აა,131,139,140,141,

147,148,148აა,151,161,174,174აა,174დ,

176,177,178,179და მშენებელთა ქ.№46 

 221. თბილისის ქ. №2

 222. თბილისის ქ. №4,6,8

 223. თბილისის ქ. №10,12,14

 224. თბილისის ქ. №16,18, ვახუშტის ქ. №16

 225. თბილისის ქ. №20,22,22ა, 24ა

 226. თბილისის ქ. № 26, ყაზბეგის ქ. №31

 227. ყაზბეგის ქ.№1

 228. ყაზბეგის ქ.№5,7,9,11,13, ყაზბეგის ქუჩა (კერძო დასახლებები და ჩიხები)

 229.

ყაზბეგის ქ. №15,17,19,21,23,

ვ/ფშაველას ქ. №13, ვაჟა-ფშავლას ქ. და

გორის ქ, (კერძო დასახლებები)

 230.
ყაზბეგის ქ. №25,27,29; თბილისის ქ. მ/ტ,

გონაშვილს ქ,დოლიძის ქ.(კერძო დასახლებები)

 231. თბილისის ქ. №5,7

 232. თბილისის ქ. №9,11,13

 233. თბილისის ქ. №15,17,19

 234. თბილისის ქ. №21, მაჩაბელის ქ. №14,12

 235. თბილისის ქ. №25/მაჩაბელის ქ. №7

 236. თბილისის ქ. №27

 237. თბილისის ქ. №29

 238. თბილისის ქ. №31
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 239. თბილისის ქ. №33

 240. თბილისის ქ. №35

 241. თბილისის ქ. №37

 242. თბილისის ქ. №39,39ა

 243. ვ/ფშაველას ქ. №2ა, 4ა

 244. ვ/ფშაველას ქ. №6ა, 8ა

 245. ვ/ფშაველას ქ. №4

 246. ვ/ფშაველას ქ. №6

 247. ვ/ფშაველას ქ. №8

 248. ცურტაველის ქ. №1

 249. ცურტაველის ქ. №3

 250. ცურტაველის ქ. №5

 251. ვ/ფშაველას 2გას. 2,4,6

 252. ვახუშტის ქ. №7, 7ა, მაჩაბელის 12ა

 253. ვ/ფშაველას 1გას. 1,3,5

 254. მაჩაბელის ქ. №4,6

 255. მაჩაბელის ქ. №8,10

 256. ფალიაშვილის ქ. №4

 257. ფალიაშვილის ქ. №6

 258. ფალიაშვილის ქ. №10

 259. ფალიაშვილის ქ. №12

 260. ფალიაშვილის ქ. №14

 261. ფალიაშვილის ქ. №16,16ა

 262. მეგობრობის ქ. №2

 263. მეგობრობის ქ. №4

 264. მეგობრობის ქ. №8
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 265. მეგობრობის ქ. №10

 266. მეგობრობის ქ. 10ა, 10ბ

 267. მეგობრობის ქ. №12

 268. მეგობრობის ქ. №14

 269. მეგობრობის ქ. №16

 270. მეგობრობის ქ. №18

 271. მეგობრობის ქ. №20

 272. გზირიშვილის ქ. №12ა

 273. გზირიშვილის ქ. №12ბ

 274. მეგობრობის ქ. №1

 275. მეგობრობის ქ. №3

 276. მეგობრობის ქ. №5

 277. მეგობრობის ქ.№7,გურამიშვილის ქ. №4

 278. მეგობრობის ქ. №11, შევჩენკოს №3

 279. მეგობრობის ქ.№15

 280. მეგობრობის ქ. №19

 281. მეგობრობის ქ. №23

 282. მეგობრობის ქ. №27

 283. თავგორაშვილის ქ. №4,6,8

 284. თავგორაშვილის ქ. №10,12 ლერმონტოვის ქ. №7

 285. ლერმონტოვის ქ. №3,5

 286. ლერმონტოვის ქ.№4,6

 287. ლერმონტოვის ქ.№8,10, ხერხეულიძის ქ.№2

 288. ხერხეულიძის ქ. №4,6

 289. გურამიშვილის ქ. №5,9

 290. გურამიშვილის ქ. №3,7,11
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 291. შევჩენკოს ქ. №6

 292. შევჩენკოს ქ. №8, ხერხეულიძის ქ. №12

 293. ხერხეულიძის ქ. №14

 294. ხერხეულიძის ქ. №16,16ა კლდიაშვილის ქ. №7

 295. ხერხეულიძის ქ. №5, შევჩენკოს ქ. №14

 296. ხერხეულიძის ქ. №9, კლდიაშვილის ქ. №13

 297. კლდიაშვილის ქ. №15

 298. კლდიაშვილის ქ. №17,19

 299. შევჩენკოს ქ. №16

 300. შევჩენკოს ქ. №18,20

 301. თავგორაშვილის ქ. №16, მარჯანიშვილის ქ. №3,5

 302. მე-12მ/რ    №  1,

 303. მე-12მ/რ    №  2 ,

 304. მე-12მ/რ    №  3,

 305. მე-12მ/რ    №  4,

 306. მე-12მ/რ    №  5 ,

 307. მე-12მ/რ    №  6,

 308. მე-12მ/რ    №  7,

 309. მე-12მ/რ    №  8 ,

 310. მე-12მ/რ    №  9,

 311. მე-12მ/რ    №  17,

 312. მე-12მ/რ    №   18,

 313. მე-12მ/რ    №  19,

 314. მე-12მ/რ    №   20,

 315. მე-12მ/რ    №  21,

მე-12მ/რ    №   23 ,
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 316. მე-12მ/რ    №   23 ,

 317. მე-12მ/რ    №  24,

 318. მე-12მ/რ    №   31,

 319. მე-12მ/რ    №   32,

 320. მე-12მ/რ    №  33,

 321. მე-12მ/რ    №  34,

 322. მე-12მ/რ    №   35,

 323. მე-12მ/რ    №  36,

 324. მე-12მ/რ    №  37,

 325. მე-12მ/რ    №  38     კორპუსები,

 326. მე-12მ/რ    №     №35 ბ/ბ (ცხოვრობენ დევნილები)

 327. მე-11მ/რ   №  1,

 328. მე-11მ/რ   №  2,

 329. მე-11მ/რ   №  1ს/ს,

 330. მე-11მ/რ   №  3ს/ს,

 331. მე-11მ/რ   №  4,( ყოფ. პროფ)

 332. მე-11მ/რ   №   5( ყოფ.პროფ)

 333. მე-11მ/რ   №   7(ყოფ.სამშ)

 334. მე-11მ/რ   №  8(ყოფ.სამშ)

 335. თოდრიას ქ  № 3,

 336. თოდრიას ქ  № 5,

 337. თოდრიას ქ  № 7,

 338. თოდრიას ქ  № 9,

 339. თოდრიას ქ  № 13,

 340. თოდრიას ქ  № 15,

 341. თოდრიას ქ  № 17,
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 342. თოდრიას ქ  № 19,

 343. თოდრიას ქ  № 21

 344. მესხიშვილის ქ. № 11,

 345. მესხიშვილის ქ. № 13

 346. ლეონიძის       ქ  № 2,

 347. ლეონიძის       ქ №4,

 348. ლეონიძის       ქ №6

 349. ლესელიძის    ქ.  № 28,

 350. ლესელიძის    ქ.  № 32,

 351. ლესელიძის    ქ.  № 52,

 352. ლესელიძის    ქ.  № 52ა,

 353. ლესელიძის    ქ.  № 71

 354. კლდიაშვილის ქ. №  21

 355. მარჯანიშვილის ქ.  №7,

 356. მარჯანიშვილის ქ.  11

 357. შ. არაგვისპირელის ქ.  № 14

 358.

 

შ. არაგვისპირელი, ლესელიძის 27-67,

ლესელიძის 30-50,    ლესელიძის I-    II(გას.),

ლესელიძის I- II ჩიხი

 359.

 
ორბელიანი, ჭონქაძე, ერისთავი, პუშკინის ქ. 26-69, ტურგენევის ქ. 40-62

 360. წულუკიძის ქ., წულუკიძის I- II გას. პუშკინის 2-26, პუშკინის ქ. 3-17

 361.

 

სანაპიროს ქ. 23-79, ღლონტის ქ.

ალუბლების ქ. ტაბიძის ქ. 3-19,

ქუჩიშვილის ქ. 24-54

 362.

 

ტაბიძის ქ.3-23, ტაბიძის 2-46,

ტურგენევის ქ. 3-25, ტურგენევის ქ.2-38,

ტურგენევის   ჩიხი, ქუჩიშვილის შეს. 3-11,
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ქუჩიშვილის ქ. 2-12;

 363.

 

ლესელიძის ჩიხი, დადიანის ქ, ბესიკის ქ. სანაპიროს ქ.1-17,

ლესელიძის ქ. 5-25, ლესელიძის ქ. 6-26.

 364. მე-16 მკრ კორპ. №1

 365. მე-16 მკრ კორპ.№ 2

 366. მე-16 მკრ კორპ.№3

 367. მე-16 მკრ კორპ.№4

 368. მე-16 მკრ კორპ.№ 5

 369. მე-16 მკრ კორპ.№ 6

 370. მე-16 მკრ კორპ.№7

 371. მე-16 მკრ კორპ.№ 8

 372. მე-16 მკრ კორპ.№9

 373. მე-16 მკრ კორპ.№ 10

 374. მე-16 მკრ კორპ.№1სს-

 375. მე-17 მკრ კორპ.№1

 376. მე-17 მკრ კორპ.№2

 377. მე-17 მკრ კორპ.№3

 378. მე-17 მკრ კორპ.№4

 379. მე-17 მკრ კორპ.№5

 380. მე-17 მკრ კორპ.№6

 381. მე-17 მკრ კორპ.№7

 382. მე-17 მკრ კორპ.№8

 383. მე-17 მკრ კორპ.№9

 384. მე-17 მკრ კორპ.№10

 385. მე-17 მკრ კორპ.№11

 386. მე-17 მკრ კორპ.№12
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 387. მე-17 მკრ კორპ.№13

 388. მე-17 მკრ კორპ.№14

 389. მე-17 მკრ კორპ.№15

 390. მე-17 მკრ კორპ.№16

 391. მე-17 მკრ კორპ.№17

 392. მე-17 მკრ კორპ.№18

 393. მე-17 მკრ კორპ.№19

 394. მე-17 მკრ კორპ.№20

 395. მე-17 მკრ კორპ.№21

 396. მე-17 მკრ კორპ.№22

 397. მე-17 მკრ კორპ.№23

 398. მე-17 მკრ კორპ.№24

 399. მე-17 მკრ კორპ.№25

 400. მე-17 მკრ კორპ.№26

 401. მე-17 მკრ კორპ.№27

 402. მე-17 მკრ კორპ.№28

 403. მე-17 მკრ კორპ.№29

 404. მე-17 მკრ კორპ.№30

 405. მე-18 მკრ კორპ.№5

 406. მე-18 მკრ კორპ.№12

 407. მე-18 მკრ კორპ.№12ა

 408. მე-18 მკრ კორპ.№12ბ

 409. მე-19 მკრ კორპ.№1

 410. მე-19 მკრ კორპ.№2

 411. მე-19 მკრ კორპ.№2პრ

 412. მე-19 მკრ  კორპ.№4
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 413. მე-19 მკრ  კორპ.№5

 414. მე-19 მკრ კორპ.№6

 415. მე-19 მკრ კორპ.№7

 416. მე-19 მკრ კორპ.№8

 417. მე-19 მკრ კორპ.№9

 418. მე-19 მკრ კორპ.№10

 419. მე-19 მკრ კორპ.№11-

 420. მე-19 მკრ კორპ.№12

 421. მე-19 მკრ კორპ.№12პრ

 422. მე-19 მკრ კორპ.№13

 423. მე-19 მკრ კორპ.№14

 424. მე-19 მკრ კორპ.№15

 425. მე-19 მკრ კორპ.№16

 426. მე-19 მკრ კორპ.№17

 427. მე-19 მკრ კორპ.№18

 428. მე-19 მკრ კორპ.№19

 429. მე-19 მკრ კორპ.№20

 430. მე-19 მკრ კორპ.№21

 431. მე-19 მკრ კორპ.№22

 432. მე-19 მკრ კორპ.№23

 433. მე-19 მკრ კორპ.№24

 434. 21-ე მ/რ კორპ. 1

 435. 21-ე მ/რ კორპ. 2

 436. 21-ე მ/რ კორპ.  3

 437. 21-ე მ/რ კორპ. 4

 438. 21-ე მ/რ კორპ. 5
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 439. 21-ე მ/რ კორპ. 6

 440. 21-ე მ/რ კორპ. 7

 441. 21-ე მ/რ კორპ. 8

 442. 21-ე მ/რ კორპ.  9

 443. 21-ე მ/რ კორპ. 10

 444. 21-ე მ/რ კორპ. 11

 445. 21-ე მ/რ კორპ. 12

 446. 21-ე მ/რ კორპ. 13

 447. 21-ე მ/რ კორპ. 14

 448. 21-ე მ/რ კორპ.  15

 449. 21-ე მ/რ კორპ. 16 (შარტავას 23)

 450. 21-ე მ/რ კორპ. 21

 451. 21-ე მ/რ კორპ. 22 (შარტავას 25)

 452. მე-20 მ/რ  კორპ. 1 (შარტ.21)

 453. მე-20 მ/რ  კორპ. 5  (შარტ.19)

 454. მე-20 მ/რ  კორპ. 6- 7-8

 455. მე-20 მ/რ  კორპ. 9

 456. მე-20 მ/რ  კორპ. 10

 457. მე-20 მ/რ  კორპ. 11

 458. მე-20 მ/რ  კორპ. 12

 459. მე-20 მ/რ  კორპ. 13

 460. მე-20 მ/რ  კორპ. 14

 461. მე-20 მ/რ  კორპ. 15

 462. მე-20 მ/რ  კორპ. 16

 463. მე-20 მ/რ  კორპ. 17-18
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 464. მე-20 მ/რ  კორპ. 19- 20

 465. მე - 7 ა  მ/რ კორპ. № 1(ცხრიანი)

 466. მე - 7 ა  მ/რ კორპ. №2(ცხრიანი )

 467. მე - 7 ა  მ/რ კორპ. №1(ხუთიანი)

 468. მე - 7 ა  მ/რ კორპ. №2(ხუთიანი)

 469. მე - 7 ა  მ/რ კორპ. №3(ხუთიანი)

 470. მე - 7 ა  მ/რ კორპ. №4(ხუთიანი)

 471. მე-7 მ/რ  კორპ 1(შარტ.6)

 472. მე-7 მ/რ  კორპ 2 (შარტ.8)

 473. მე-7 მ/რ  კორპ  5

 474. მე-7 მ/რ  კორპ  6

 475. მე-7 მ/რ  კორპ 7

 476. მე-7 მ/რ  კორპ 8

 477. მე-7 მ/რ  კორპ 9

 478. მე-7 მ/რ  კორპ 10

 479. მე-7 მ/რ  კორპ  12

 480. მე-7 მ/რ  კორპ 13

 481. მე-7 მ/რ  კორპ 14

 482. მე-7 მ/რ  კორპ 15

 483. მე-7 მ/რ  კორპ 16

 484. მე-7 მ/რ  კორპ 17

 485. მე-7 მ/რ  კორპ 18

 486. მე-7 მ/რ  კორპ 19

 487. მე-7 მ/რ  კორპ 20

 488. მე-7 მ/რ  კორპ 21

 489. მე-7 მ/რ  კორპ 22
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 490. მე-7 მ/რ  კორპ 23

 491. მე-7 მ/რ  კორპ  24

 492. მე-7 მ/რ  კორპ 25

 493. მე-7 მ/რ  კორპ 26

 494. მე-7 მ/რ  კორპ 27

 495. მე-8 მ/რ კორპ. 1 (შარტ.12)

 496. მე-8 მ/რ კორპ. 2 (შარტ.14)

 497. მე-8 მ/რ კორპ. 3

 498. მე-8 მ/რ კორპ. 4

 499. მე-8 მ/რ კორპ. 5

 500. მე-8 მ/რ კორპ. 5ა

 501. მე-8 მ/რ კორპ. 6

 502. მე-8 მ/რ კორპ. 6ა

 503. მე-8 მ/რ კორპ. 7

 504. მე-8 მ/რ კორპ. 8

 505. მე-8 მ/რ კორპ. 9

 506. მე-8 მ/რ კორპ. 10

 507. მე-8 მ/რ კორპ. 11

 508. მე-8 მ/რ კორპ. 12

 509. მე-8 მ/რ კორპ. 18

 510. მე-8 მ/რ კორპ. 19

 511. შარტავას 5,

 512. შარტავას 7,

 513. შარტავას 9,

 514. შარტავას 11,

 515. შარტავას 13,
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 516. შარტავას 15,

 517. შარტავას 17,

 518. მესხიშვილის პირველი გას. 3 ,

 519. მესხიშვილის პირველი გას. 5,

 520. მესხიშვილის პირველი გას. 7,

 521. მესხიშვილის პირველი გას.9,

 522. მესხიშვილის მეორე გას.4 ,

 523. მესხიშვილის მეორე გას. 6,

 524. მესხიშვილის მეორე გას.8 ,

 525. მესხიშვილის 6,

 526. მე15-ე მრ/ნის 8,

 527. მე15-ე მრ/ნის 9

 528. ტაშკენტის 5,

 529. ტაშკენტის 7,

 530. მე15-ე მკ/რ 10,

 531. მე-15-ე მკ/რ 11,

 532. მე-15-ე მკ/რ 12,

 533. მე-15-ე მკ/რ 13,

 534. მე-15-ე  მკ/რ 16,

 535. მე-14-ე მკ/რ 10,

 536. მე-14-ე მკ/რ 10ბ,

 537. მე-14-ე მკ/რ 11,

 538. მე-14-ე მკ/რ 12,

 539. მე-14-ე მკ/რ 37,

 540. მე-14-ე მკ/რ 38,

 541. მე-14-ე მკ/რ 39,
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 542. მე-14-ე მკ/რ 44,

 543. მე-14-ე მკ/რ 45,

 544. მე-14-ე მკ/რ 46

 545. მე-14-ე მკ/რ 47,

 546. მე-14 მკ/რ 48,

 547. მესხიშვილის 10ა,

 548. მესხიშვილის მესამე გას. 6 ,

 549. მესხიშვილის მესამე გას.8,

 550. მესხიშვილის მესამე გას. 10,

 551. მესხიშვილის 14,

 552. მესხიშვილის 16,

 553. მე-14-ე მკ/რ 40,

 554. ლეონიძის 12,

 555. ლეონიძის 14,

 556. ლეონიძის 16,

 557. ლეონიძის 18,

 558. ლეონიძის 20,

 559. ლეონიძის 22,

 560. ლეონიძის 24,

 561. ლეონიძის 26,

 562. ლეონიძის 28,

 563. ლეონიძის 30,

 564. ლეონიძის 32,

 565. ლეონიძის 34,

 566. მე-6 მკ/რ-ნი №1

 567. მე-6 მკ/რ-ნი №2

 568. მე-6 მკ/რ-ნი №3
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 569. მე-6 მკ/რ-ნი №4

 570. მე-6 მკ/რ-ნი №5

 571. მე-6 მკ/რ-ნი №6

 572. ახმეტელის №4

 573. ახმეტელის №6

 574. მეგობრობის 2 გას. №3

 575. მეგობრობის №30

 576. მეგობრობის 1 გას. №3

 577. მეგობრობის 2 გას. №4

 578. მეგობრობის 2 გას. №6

 579. მეგობრობის №26

 580. ფალიაშვილის №7

 581. ფალიაშვილის №7ა

 582. ფალიაშვილის №7ბ

 583. ფალიაშვილის №5

 584. ფალიაშვილის №5ა

 585. ფალიაშვილის №5ბ

 586. ფალიაშვილის №3

 587. ფალიაშვილის №3ა

 588. ფალიაშვილის №3ბ

 589. მეგობრობის №22

 590. ლომოურის №6

 591. ლომოურის №6ა

 592. მეგობრობის №31

 593. მეგობრობის №33

 594. მეგობრობის №35
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 595. მეგობრობის №37

 596. მეგობრობის №39

 597. მეგობრობის №41

 598. მეგობრობის №43

 599. მეგობრობის №45

 600. მეგობრობის №47

 601. მესხიშვილის №3

 602. მესხიშვილის №4

 603. მესხიშვილის №5

 604. მესხიშვილის №9

 605. კლდიაშვილის №4

 606. კლდიაშვილის №10

 607. კლდიაშვილის №12

 608. კლდიაშვილის №14

 609. თოდრიას 3 ჩიხი №1

 610. თოდრიას 3 ჩიხი №2

 611. თოდრიას 3 ჩიხი №3

 612. თოდრიას 3 ჩიხი №4

 613. თოდრიას 3 ჩიხი №5

 614. თოდრიას 3 ჩიხი №7

 615. თოდრიას 2 ჩიხი №1

 616. თოდრიას 2 ჩიხი №2

 617. თოდრიას 2 ჩიხი №3

 618. თოდრიას 2 ჩიხი №4

 619. თოდრიას 2 ჩიხი №5

 620. თოდრიას 2 ჩიხი №7
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 621. თოდრიას 1 ჩიხი №1

 622. თოდრიას 1 ჩიხი №2

 623. თოდრიას 1 ჩიხი №3

 624. თოდრიას 1 ჩიხი №4

 625. თოდრიას 1 ჩიხი №5

 626. თოდრიას 1 ჩიხი №7

 
დანართი 2

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში საერთო კრებების საქმიანობის  წესი
(ტიპური დებულება)

თავი I
ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. წესის მოქმედების სფერო
1.  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში საერთო კრებების საქმიანობის წესი-ტიპური დებულება (შემდგომში-
დებულება) განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა
მონაწილეობის ფორმის - საერთო კრებების შექმნის, მოწვევის, საქმიანობის წესს და მის უფლებამოსილებებს.
2. ქალაქ რუსთავის მუნციპალიტეტის მერია საერთო კრებების საქმიანობის კოორდინირებას ახორციელებს
უფლებამოსილი მოხელ(ებ)ისა და  მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული, საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად რეგისტრირებული იურიდიული პირის მეშვეობით.  

3. საერთო კრებების საქმიანობის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც არ რეგულირდება ამ წესით,
გადაწყვეტილებას იღებს  რუსთავის მერი საკრებულოს თანხმობით.

4.  ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე საერთო კრების შექმნის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  მუნიციპალიტეტის მერის წარდგინებით.

5.  პირები, რომლებიც განახორციელებენ წინამდებარე წესებით გათვალისწინებულ საქმიანობას ვალდებული
არიან დაიცვან წინამდებარე წესები და დააკმაყოფილონ ამ წესებით დადგენილი პირობები, შეასრულონ
რუსთავის საკრებულოსა და მერის სამართლებრივი აქტები.

მუხლი 2. დებულების მიზანი
დებულების მიზანია ორგანიზაციული პირობების შექმნა ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ორგანოების
საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, ქმედითი ჩართულობისა  და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობის ხელშეწყობა.

თავი II
საერთო კრება, უფლებამოსილებები და საქმიანობის  წესი

 
მუხლი 3. დასახელების საერთო კრება

საერთო კრება არის ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის1.
თვითორგანიზაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა
მონაწილეობის ფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს შესაბამის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული
ამომრჩევლის  ამ დასახლებისა და მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის,
გადაწყვეტისა და ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების წინაშე ინიცირების პროცესში ქმედით ჩართულობას.

 საერთო კრების საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია:2.

ა)  კანონიერება;
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ბ) საჯაროობა;

გ) გამჭვირვალობა;

დ)   დამოუკიდებელი პასუხისმგებლობა;

ე)  ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართვის უზრუნველყოფა;

ვ) თანასწორობა.

მუნიცპალიტეტის საერთო კრებები შეიძლება დაიყოს უბნებად. ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაწესდეს3.
საერთო კრების  დასახლების ცალკეულ ნაწილებში ეტაპობრივად მოწვევის პოცედურა.

საერთო კრების წევრია ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის შესაბამის ტერიტორიაზე4.
 რეგისტრირებული ამომრჩეველი, რომლის უფლებამოსილების გადამოწმება ხდება ამომრჩეველთა
ერთიან სიაში.

 საერთო კრებაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობის უფლება აქვთ აგრეთვე შესაბამისი 5.
ტერიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების მესაკუთრეს და ამ დასახლებაში მცხოვრებ სრულწლოვან
პირს, რომელიც საერთო კრებაში სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობს საკუთრების უფლების
დამადასტურებელი დოკუმენტის ან მერის წარმომადგენლის მიერ შედგენილი  შესაბამის
ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სამი ამომრჩევლის დამოწმებული აქტის საფუძველზე.

საერთო კრების წევრი მონაწილეობას იღებს მხოლოდ იმ დასახლების საერთო კრებაში, სადაც6.
ახორციელებს მფლობელობას/საკუთრებას ან/და რეგისტრირებულია ამ ტერიტორიაზე.

მუხლი 4. საერთო კრების რჩეული, მისი არჩევის  წესი  და უფლებამოსილება
საერთო კრება უფლებამოსილია თავისი საქმიანობის წარმართვის და მისი ხელშეწყობის მიზნით1.
საკუთარი შემადგენლობიდან აირჩიოს საერთო კრების რჩეული. საერთო კრების რჩეულის
კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს შესაბამისი საერთო კრების წევრთა არანაკლებ 5%-ს.

რჩეულის კანდიდატურის დასახელება დადასტურებული უნდა იყოს წერილობითი ფორმით.2.

3.  რჩეულის კანდიდატურის დასახელებისას მისი მხარდამჭერი ჯგუფის მიერ ხელმოწერილ დოკუმენტში
უნდა მიეთითოს დასახელებული კანდიდატი და მხარდამჭერი პირის:

ა) სახელი, გვარი;

ბ)  პირადი ნომერი;

გ) მისამართი.

4. რჩეულის კანდიდატად დასახელებულ კრების წევრს უფლება აქვს უარი თქვას კანდიდატად
დასახელებაზე.

5. კანდიდატთა სიის დადგენის შემდეგ ღია  კენჭისყრით ტარდება რჩეულის არჩევნები და კრების წევრები
ხელმოწერებით(პირადი ნომრების მითითებით) ადასტურებენ მათთვის სასურველი კანდიდატურის
მხარდაჭერას.

6. თუ არჩევნების შედეგების მიხედვით რამდენიმე კანდიდატმა ერთნირი შედეგები აჩვენა, არჩევნები
ხელახლა ტარდება  იმ ორ კანდიდატს შორის, რომლმაც ყველაზე მეტი ხმა დააგროვა. გამარჯვებულად
ითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ყველაზე მეტ ხმას.

7.  საერთო კრების რჩეული უძღვება საერთო კრებას, უზრუნველყოფს საერთო კრების გადაწყვეტილების
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოებში წარდგენას, აგრეთვე ასრულებს საერთო კრების ცალკეულ
დავალებებს და ანგარიშვალდებულია საერთო კრების წინაშე.

8. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება მომდევნო საერთო კრების შეკრებამდე
ვადით. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად გრძელდება, თუ მომდევნო საერთო
კრება საერთო კრების ახალ რჩეულს არ აირჩევს. საერთო კრების რჩეულის უფლებამოსილება ავტომატურად
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შეიძლება გაგრძელდეს ზედიზედ არაუმეტეს 5-ჯერ.

9.  საერთო კრების საქმიანობაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქალისა და მამაკაცის თანასწორი
მონაწილეობის შესაძლებლობა.

 

მუხლი 5. საერთო კრებების უფლებამოსილება
 საერთო კრება უფლებამოსილია:1.

ა) განიხილოს  შესაბამისი დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური და ეკომომიკური საკითხები და
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადენლობითი ორგანოებისათვის
წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;

ბ)  განიხილოს შესაბამის დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მათ
ასახვამდე და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს  წარუდგინოს დასაბუთებული შენიშვნები და წინადადებები;

გ)  განიხილოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები და მუნიციპალიტეტის
ორგანოებში წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი შენიშვნები და წინადადებები;

დ)   ორგანიზება გაუწიოს შესაბამისი დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში, კერძოდ,
დასახლების ტერიტორიის დასუფთავებაში, საქველმოქმედო საქმიანობაში, დასახლების ინფრასტრუქტურის
შეკეთებასა და მოწესრიგებაში და სხვა იმ სფეროებში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვას, რომლებიც არ
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, და, საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებისთვის მიმართოს
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოებს;

ე)  მიიღოს გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ შესაბამისად პეტიციის წარდგენის შესახებ;

ვ) მუნიციპალიტეტის მერის ინიციატივით განიხილოს დასახლების საზღვრების დადგენისა და შეცვლის
საკითხები და მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;

ზ) მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს წარდგინებით განიხილოს დასახლების ტერიტორიაზე არსებული
ქონების მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში შეტანის საკითხი და მუნიციპალიტეტის
შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს საკუთარი შენიშვნები;

თ) განიხილოს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრებაზე ინიციირებული საკითხი;

ი) უფლებამოსილების ფარგლებში დავალებები მისცეს საერთო კრების რჩეულს;

კ) განახორციელოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა  და ამ დადგენილებით განსაზღვრული
სხვა უფლებამოსილებები.

საერთო კრებაზე საკითხის განხილვის შედეგად მიღებული წინადადება, შენიშვნა, დავალება საერთო2.
კრების გადაწყვეტილების სახით ფორმდება საერთო კრების ოქმით.

 საერთო კრების გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს რეაგირებისთვის3.
წარედგინებათ ამ დებულების მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული წესით, რომელიც
ვალდებულია განიხილოს საერთო კრების გადაწყვეტილება და განხილვის შედეგების შესახებ
დასაბუთებული პასუხი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ ვადებში აცნობოს საერთო კრების შესაბამის
წევრებს ან საერთო კრების რჩეულს და მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოს. საერთო კრებების
გადაწყვეტილებების შესრულების უზრუნველსაყოფი ღონისძიებების განხორციელება შეიძლება
დაევალოს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს და საჭიროების შემთხვევაში მერის წარმომადგენლებს

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოები ვალდებული არიან,4.
უზრუნველყონ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით  გათვალისწინებული 
საკითხების საერთო კრებისთვის განსახილველად წარდგენა.
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მუხლი 6. საერთო კრებების შექმნის და მოწვევის წესი
 

 საერთო კრების მოწვევის ინიციირების უფლება აქვთ:
ა) შესაბამის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ს;
ბ) მუნიციპალიტეტის მერს – საკუთარი ინიციატივით ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობით;
გ) საერთო კრების რჩეულს.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის
ინიციირებისათვის შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული არანაკლებ 3 ამომრჩევლის შემადგენლობით
იქმნება საინიციატივო ჯგუფი. საინიციატივო ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერიას წარუდგენს განცხადებას
საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივის რეგისტრაციის თაობაზე. განცხადებაში უნდა მიეთითოს
საინიციატივო ჯგუფის წევრის სახელი, გვარი, მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი (არსებობის
შემთხვევაში). განცხადებას თან უნდა ერთოდეს საინიციატივო ჯგუფის წევრების პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები და საერთო კრების დღის წესრიგი. საერთო კრების დღის წესრიგში
შეტანილი საკითხები საინიციატივო ჯგუფმა კონკრეტულად უნდა ჩამოაყალიბოს.
3. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობას და საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივას არეგისტრირებს
მუნიციპალიტეტის მერია. საინიციატივო ჯგუფზე ინიციატივის რეგისტრაციის ცნობას გასცემს
მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი მოხელე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში.
 4. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობისა და საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივის რეგისტრაციის
თაობაზე ინფორმაცია და საერთო კრების დღის წესრიგი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 851
მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საჯაროდ ქვეყნდება.
 5. რეგისტრაციაზე უარი დასაშვებია, თუ დარღვეულია ადგილობრივი თვითმმართველობის მოთხოვნები
ან/და საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილი საკითხების განხილვა-გადაწყვეტა არ განეკუთვნება
მუნიციპალიტეტის ან/და საერთო კრების უფლებამოსილებას.
6. საინიციატივო ჯგუფის წევრს უფლება აქვს, რეგისტრაციაზე მუნიციპალიტეტის მერის ან უფლებამოსილი
მოხელ(ებ)ის უარი გაასაჩივროს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.
7. საინიციატივო ჯგუფი საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე ამომრჩეველთა სიის შედგენას იწყებს
რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან. სიაში მიეთითება შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებული
ამომრჩევლის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი), საქართველოს მოქალაქის პირადი
ნომერი, რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერა. სიის ყოველ ფურცელს ხელს აწერს საინიციატივო ჯგუფის
წევრი.
8. რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საინიციატივო ჯგუფი მუნიციპალიტეტის
მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ. განცხადებაში მიეთითება საერთო კრების
მოწვევის თარიღი, დრო და ადგილი (შესაბამისი დასახლების ტერიტორიის ფარგლებში). განცხადებას თან
ერთვის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული წესით შეგროვებული, შესაბამის დასახლებაში
რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები.
9. საერთო კრების მოწვევის თარიღად შეიძლება განისაზღვროს ამ მუხლის მე-8 პუნქტით
გათვალისწინებული განცხადების წარდგენის დღიდან არაუადრეს მე-15 დღე.
10. საერთო კრება უფლებამოსილია შეიკრიბოს საერთო კრების მოწვევის თარიღის, დროისა და ადგილის
შესახებ ინფორმაციის რეგისტრაციის ცნობის მიღების შემთხვევაში. რეგისტრაციის ცნობას გასცემს
მუნიციპალიტეტის მერი ან მის მიერ უფლებამოსილი მოხელ(ებ)ე შესაბამისი განცხადების წარდგენიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში. რეგისტრაციაზე უარი დასაშვებია, თუ დარღვეულია ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის მოთხოვნები. რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირის უარი შეიძლება
გასაჩივრდეს ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად.
11. საერთო კრების დღის წესრიგის და მოწვევის თარიღის, დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაცია
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 851 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად საჯაროდ ქვეყნდება
ინფორმაციის რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში.
12. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის
შესახებ ინიციატივას რეგისტრაცია არ ესაჭიროება. აღნიშნულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის
თარიღის, დროისა და ადგილის შესახებ ინფორმაცია რეგისტრირდება ამ მუხლის მე-8–მე- 11 პუნქტებით
განსაზღვრული წესით, გარდა საერთო კრების მოწვევის ინიციატივის მქონე ამომრჩეველთა სიის წარდგენის
პროცედურისა.
13. მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიციირება ხდება ამ მუხლის მე-4, მე-9 და მე-11
პუნქტების მოთხოვნათა დაცვით. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობით მუნიციპალიტეტის
მერის მიერ საერთო კრების მოწვევის პროცედურას განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის საკრებულო.
მუნიციპალიტეტის მერს უფლება არ აქვს, საერთო კრების დღის წესრიგში შეიტანოს საერთო კრების
რჩეულის არჩევის საკითხი.
14. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი
ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარი ინიციატივით საერთო კრების მოწვევა წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ.

http://www.matsne.gov.ge 01025000035160016352



15. საერთო კრების მოწვევის ორგანიზებას, მათ შორის, ამ მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული
ინფორმაციის შესაბამის დასახლებაში გავრცელებას, უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მერია და
საინიციატივო ჯგუფი, აგრეთვე საერთო კრების რჩეული (არსებობის შემთხვევაში).

მუხლი 7. საერთო კრებების საქმიანობის წესი
1. საერთო კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საერთო კრების წევრთა არანაკლებ 20%-ისა. საერთო
კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა რეგისტრაციის ორგანიზებას უზრუნველყოფს/ უზრუნველყოფენ
საინიციატივო ჯგუფი ან/და მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი მოხელეები ან/და საერთო კრების წევრები.
რეგისტრაციისას მიეთითება საერთო კრების წევრის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი (დღე, თვე, წელი),
საქართველოს  მოქალაქის პირადი ნომერი,  რეგისტრაციის ადგილი და ხელმოწერა.2. საერთო კრების
„ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“  854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საინიციატივო ჯგუფის ის
წევრი, რომლის ხელმოწერაც შესაბამის განცხადებაში პირველია მითითებული, ხოლო მისი არყოფნისას –
საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრი ან საინიციატივო ჯგუფის თანხმობით – მუნიციპალიტეტის 
უფლებამოსილი პირი. საერთო კრების „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 854 მუხლის
პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში საერთო კრების საქმიანობას
წარმართავს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი პირი. იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო
კრების რჩეული, საერთო კრების საქმიანობას წარმართავს საერთო კრების რჩეული.
3. საერთო კრების ოქმის შედგენას უზრუნველყოფს საერთო კრების მდივანი. საერთო კრების „ადგილობრივი
თვითმმართველობის  კოდექსის“ 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოწვევის
შემთხვევაში საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საინიციატივო ჯგუფის წევრი, ხოლო
„ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 854 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე მოწვევის შემთხვევაში – მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი მოხელ(ებ)ე. იმ დასახლებაში,
სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, საერთო კრების მდივნის ფუნქციას ასრულებს საერთო კრების
რჩეული ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.

4. საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა ხმების
უმრავლესობით. კენჭისყრა, როგორც წესი, ხელის აწევით იმართება. კენჭისყრის ფორმას საერთო კრების
წევრებს აცნობს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირი. საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება
დადგინდეს კენჭისყრის სხვა ფორმა. საერთო კრების ეტაპობრივად, დასახლების ცალკეულ ნაწილებში
გამართვისას ჯამდება საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა ყველა ხმა.

5. საერთო კრებაზე დგება საერთო კრების ოქმი. საერთო კრების ოქმში მითითებული უნდა იქნეს საერთო
კრების გამართვის თარიღი და ადგილი, ოქმის ნომერი, საერთო კრების მიერ განხილული საკითხი და
მიღებული გადაწყვეტილება, საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა რაოდენობა და, საჭიროების
შემთხვევაში, სხვა ინფორმაცია. საერთო კრების ოქმს ხელს აწერენ ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით
განსაზღვრული პირები. საერთო კრების ოქმის ასლის მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოში
წარდგენას უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული პირი საერთო კრების გამართვიდან 7
დღის ვადაში. 

მუხლი 8. მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობის ფორმები
მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში1.
მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში
გაითვალისწინოს შესაბამისი პროგრამები, რომელთა ასახვა მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ
  დაფუძნებული შესაბამისი იურიდიული პირის ბიუჯეტში. ამასთან საერთო კრებების
ორგანიზებისთვის და ფუნქციონირებისთვის გამოყოფილი სახსრები არ შეიძლება იყოს წინა წელზე
გამოყოფილ სახსრებზე ნაკლები.

 

საერთო კრებებისათვის გამოყოფილ პროგრამებში შეიძლება აისახოს წარმატებული და საქმიანობით2.
გამორჩეული, აქტიური საერთო კრების რჩეულების წახალისების სხვადასხვა ფორმები (მაგ: საჯაროდ
მადლობის გამოცხადება, ფულადი ჯილდო და სხვა). საერთო კრების ჩატარებისთვის საჭირო
ორგანიზაციულ, ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მიერ 
დაფუძნებული შესაბამისი იურიდიული პირი.
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