
 

 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია 

 

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  № 4 

 

29 დეკემბერი 2014 წელი                                   ქ. ბათუმი 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო  

კომისიის რეგლამენტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, „იმ 

ბლანკების, ბეჭდებისა და სხვა საშუალებების დამზადების, გამოყენების, 

შენახვისა და განადგურების წესების განსაზღვრის შესახებ, რომლებზედაც 

საქართველოს სახელმწიფო გერბია გამოსახული“ საქართველოს პარლამენტის 

2014 წლის 30 ნოემბრის №2858-Iს დადგენილების და ,,აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, უმაღლესი 

საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

მუხლი 1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

2006 წლის 19 მაისის №4 დადგენილებით (გაზეთი ,,აჭარა“  23.05.2006 წ.  №91) 

დამტკიცებულ რეგლამენტში შეტანილი იქნეს შემდეგი სახის ცვლილებები და 

დამატებები:  

 

1. მე-3 მუხლის „ჟ“ პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ“ 

პუნქტი: 

 

„რ) საქმისწარმოებისათვის პასუხისმგებელი სამსახურიდან ნიშნავს 

გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების აღრიცხვის, გამოყენებისა და შენახვისათვის 

პერსონალურად პასუხისმგებელ პირებს და ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით (ბრძანებით) ქმნის და ნიშნავს 

გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების არსებობის, გამოყენებისა და შენახვის 

შემმოწმებელი კომისიის წევრებს“. 

 

2. მე-9  მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებული იქნეს. 

 

3. მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„6. ცალკეულ შემთხვევებში უსკოს აპარატის თანამშრომელთა 

შესასრულებელი სამუშაოების ადმინისტრირების მიზნით, უსკოს 

თავმჯდომარე უფლებამოსილია ბრძანებით დაამტკიცოს ცალკეულ 

თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობა“. 

4. მე-10 მუხლის „ბ“ პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ბ. ახორციელებს გერბიანი ბლანკებისა და ბეჭდების დამზადების, 

გამოყენებისა და შენახვის კონტროლს, აღრიცხვას, განადგურებას და შენახვას 

სათანადოდ ჩაკეტილ და დაცულ ადგილას, „იმ ბლანკების, ბეჭდებისა და სხვა 

საშუალებების დამზადების, გამოყენების, შენახვისა და განადგურების წესების 

განსაზღვრის შესახებ, რომლებზედაც საქართველოს სახელმწიფო გერბია 

გამოსახული“ საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 ნოემბრის №2858-Iს 

დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად“. 

 

 

5. მე-10 მუხლის „ბ“ პუნქტის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბ1 

პუნქტი: 

 

„ბ1. უზრუნველყოფს გერბიანი ბლანკების აღრიცხვისათვის სააღრიცხვო-

სარეგისტრაციო ფორმის (ბარათი, ჟურნალი) შემუშავებას და ფორმების 

დაწესებულების საქმეთა ნომენკლატურაში შეტანას“. 

 

მუხლი 2. ეს დადგენილება  შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოში (მისამართი ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან  

2 (ორი)  კალენდარული დღის ვადაში. 

 

მუხლი 3.  ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                            არჩილ მიქელაძე 

კომისიის მდივანი                                    ქეთევან ჯიქია 

 


