
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სხდომის 

 

ოქმი  №1 

 

16/01/2018 წელი                                        ქ. ბათუმი 
                                                                                                  1700 საათი. 

 

სხდომას თავმჯდომარეობდა უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე პარმენ 

ჯალაღონია. 

 
სხდომას ესწრებოდნენ: გუგული დუაძე, სოფიო კახაძე, რამაზ გოლომანიძე, 

ზურაბ გოლიაძე და თორნიკე მჟავანაძე.  

 
მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა 

გახსნილად გამოაცხადა და კომისიის წევრებს გააცნო 

დღის წესრიგის პროექტი. 

 
   დღის წესრიგის პროექტი:   

 

 
1. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ 

პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ; 

 

2. სხვადასხვა. 

 

აზრი გამოთქვეს: კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ.  

 

 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება დღის წესრიგის 

წარმოდგენილი პროექტის დამტკიცების შესახებ. 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

 

                                         (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

დღის წესრიგი დამტკიცდა შემდეგი სახით:   

 

 



 2 

1. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ 

პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ; 

 

2. სხვადასხვა. 

 

1. განკარგულება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ 

პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ. 

 

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კომისიას დეტალურად გააცნო „აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის 

თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“ განკარგულების პროექტი.  მისი განცხადებით, 

შრომის ანაზღაურების ოდენობები შესაბამისობაშია 

„საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 

სტანდარტებთან. სხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნა, 

რომ უსკოს აპარატის თანამშრომლებისთვის 

თანამდებობრივი სარგოს კოეფიციენტები 

კონკრეტული რანგის, თანამდებობრივი იერარქიის, 

შესაბამისობის მიხედვით განისაზღვრა. სახელმწიფო 

მოსამსახურეებზე, კერძოდ, უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის წევრებზე კანონით არ არის კონკრეტული 

თანამდებობრივი სარგოს კოეფიციენტი და შეზღუდვა 

დადგენილი, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში, კომისიის 

წევრთა თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრა, უსკოს 

თანამდებობრივი სარგოს ლოგიკური კოეფიციენტით. 

პარმენ ჯალაღონიას განცხადებით, არსებული 

მოცემულობის პირობებში, აღნიშნული 

გადაწყვეტილების მიღება არ იყო მარტივი უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიისთვის რადგანაც კომისია აღნიშნულ 

გადაწყვეტილებას არსებული (დამტკიცებული) 

ბიუჯეტის ფარგლებში იღებს.  

 

აზრი გამოთქვეს:  კომისიის წევრებს შენიშვნები არ გამოუთქვამთ. 
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სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, 

კენჭისყრაზე დააყენა წინადადება, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს 

აპარატის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხის 

დამტკიცების შესახებ“ განკარგულების პროექტის 

დამტკიცების შესახებ. 

 

 

კენჭისყრის შედეგები: 

 

მომხრე                  6; 

წინააღმდეგი        0; 

                                                 (კენჭისყრას ესწრებოდა კომისიის 6 წევრი:) 

 

განკარგულება მიღებულია: 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 121-ე მუხლის მე-7 პუნქტის, „საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, 25-ე 

მუხლის, 34-ე მუხლის პირველი პუნქტის, „აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 

არჩევნების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის კანონის მე-15 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ქ“ ქვეპუნქტის, 73-ე მუხლის მე-5 პუნქტის და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

61-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 

უმაღლესი საარჩევნო კომისია ადგენს: 

 

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 

ხელმძღვანელ პირთა, წევრთა და უსკოს აპარატის 

თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა დანართის 

შესაბამისად. 

 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო 

კომისიის 2017 წლის 30 ივნისის №5 განკარგულება 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 

საარჩევნო კომისიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების 

შესახებ“. 
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3. ეს განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს 

ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქ. ბათუმი, 

ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი მიღებიდან 2 (ორი) 

კალენდარული დღის ვადაში. 

 

4. ეს განკარგულება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 

იანვრიდან. 
                         (თან ერთვის) 

 

2. სხვადასხვა. 

 

სხდომაზე სხვა განსახილველი საკითხები არ წამოჭრილა. 

სხდომის თავმჯდომარემ, პარმენ ჯალაღონიამ, სხდომა დახურულად გამოაცხადა. 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე                                                        პარმენ ჯალაღონია 

 

კომისიის მდივანი                                                                                სოფიო კახაძე 

 

 

 

 


