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მუხლი 1 ზოგადი დებულებანი 

 

1.1. „გურიის სამოქალაქო ცენტრი“ (შემდგომში ცენტრი) წარმოადგენს არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს 

1.2.  ცენტრის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა  ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა 

არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი, იგი წარმოადგენს იურიდიულ პირს და 

მისი არსებობა არ არის დამოკიდებული მასში დამფუძნებელ წევრთა შემადგენლობის 

ცვლილებაზე; 

1.3. ცენტრის დამფუძნებელია: 

1. ნათია ვაშალომიძე– მცხოვრები ქ. ოზურგეთში, გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ. N7. პირადი 

ნომერი 33001020686, დაბადებული 1986 წლის 23 ივნისი   

1.4. ცენტრის სრული სახელწოდება ქართულად არის „გურიის სამოქალაქო ცენტრი“, 

ინგლისურად - Civic Center of Guria“  

1.5. ცენტრის იურიდიული მისამართია საქართველო, ოზურგეთი 3500, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. 

N21   

1.6. ცენტრის საფინანსო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს. იგი შეადგენს 12 თვეს, იწყება 1 

იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს; 

1.7. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

1.8. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ცენტრი იძენს იურიდიული პირის 

უფლებებს კერძო სამართლის არასამერწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრში მისი რეგისტრაციის მომენტიდან; 

1.9. ცენტრს გააჩნია განცალკევებული ქონება, შეუძლია თავისი სახელით გამოვიდეს 

სამართლებრივ ურთიერთობებში, შეიძინოს ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები და 

იკისროს მოვალეობები, იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში; 

1.10. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, შეუძლია გახსნას საანგარიშწორებო და სხვა 

სახის ანგარიშები (მათ შორის სავალუტო) საქართველოსა და უცხოეთის საბანკო 

დაწესებულებებში; 

1.11. ცენტრი პასუხს არ აგებს თავის დამფუძნებელ წევრთა ვალდებულებებზე, ასევე 

დამფუძნებელი წევრები არ აგებენ პასუხს ცენტრის ვალდებულებებზე; 

1.12. ცენტრი ანხორციელებს მის მიერ რეალიზებულ სამუშაოთა აღრიცხვას, ბუღალტრულ 

და სტატისტიკურ აღრიცხვებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 

ნორმების შესაბამისად, აგრეთვე დონორთა მიერ დადგენილ აღრიცხვების შესაბამისად; 

 

მუხლი 2 ცენტრის მიზნები 

 

2. ცენტრის საქმიანობის მიზნებია: 

o გურიაში დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა; სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება 

o ახალგაზრდული აქტივობების განხორციელება; არაფორმალური განათლების 

ხელშეწყობა; ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა 



o კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება; კულტურული 

მემკვიდრეობაზე ზრუნვა 

o გარემოს დაცვა, ეკოლოგიური განათლების ხელშეწყობა,  

 

მუხლი 3 ცენტრის მართვის ორგანოები 

 

3.1. ცენტრის მართვის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს გამგეობა, რომელიც ინიშნება 

დამფუძნებლის მიერ 

3.2 გამგეობა შედგება შემდეგი წევრებისაგან: 

1. გამგეობის წევრი- ნათია ვაშალომიძე, მცხოვრები ქ. ოზურგეთში, გაბრიელ ეპისკოპოსის 

ქ. N7 პირადი N33001020686, დაბადებული 1986 წლის 23 ივნისს 

2. გამგეობის წევრი - მიშა არობელიძე.  მცხოვრები ქ. ოზურგეთში, დ.აღმაშენებლის I ჩიხი 

N 2.  პირადი N 33001054203,  დაბადებული 1989 წლის 21 ნოემბერს.  

3. გამგეობის წევრი - თათია სამსონიძე.  მცხოვრები ქ. ოზურგეთში. გამსახურდიას N35.  

პირადი N 33001065209,  პირადობის მოწმობის N 12IA32813, დაბადებული 1990 წლის 11 აპრილს 

 

3.3. გამგეობა მოიწვევა წელიწადში ორჯერ, საჭიროების შემთხვევაში როცა ამას ცენტრის 

ინტერესები მოითხოვს. გარდა ამისა შესაძლოა ჩატარდეს გამგეობის რიგგარეშე სხდომა 

დამფუძნებლის მოთხოვნით.  

3.4. გამგეობა უფლებამოსილია თუ მას ესწრება უმრავლესობა; 

3.5. გამგეობას არა აქვს უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება ისეთ საკითხებზე, რომელიც არ არის 

ჩართული დღის წესრიგში. გამგეობის ნებისმიერ წევრს  შეუძლია კრებამდე არაუგვიანეს ორი დღით 

ადრე შეიტანოს თავისი წინადადებები კრების დღის წესრიგში. 

3.6. გამგეობის კრებაზე გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, ხოლო 

გადაწყვეტილება წესდების შეცვლის თაობაზე და ცენტრის მიზნის შეცვლის შესახებ – ორი მესამედის 

უმრავლესობით 

3.7. გამგეობის კომპეტენციას მიეკუთვნება: 

 წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა; 

 ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებათა განსაზღვრა, მისი გეგმებისა და მათი 

შესრულების ანგარიშების დამტკიცება; 

 ცენტრის ქონების განკარგვა 

 სტრუქტურული ერთეულების, ფილიალების, წარმომადგენლობებისა და განცალკევებული 

ქვედანაყოფების შექმნა, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია, მათი დებულებების დამტკიცება; 

 ყოველწლიურად ცენტრის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის დამტკიცება 

 ცენტრის დებულების, წესების, პროცედურებისა და სხვა დოკუმენტების დამტკიცება; 

 აღმასრულებელი დირექტორის არჩევა ორი წლის ვადით 

 აღმასრულებელი დირექტორის გადაყენება  

 ცენტრის საქმიანობის ანგარიშისა და ბიუჯეტის დამტკიცება 

 ცენტრის საქმიანობის შეწყვეტის (ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია) შესახებ გადაწყვეტილებათა 

მიღება. ასეთ გადაწყვეტილებას სჭირდება გამგეობის წევრთა ხმების არანაკლებ ორი მესამედი; 

 

 



მუხლი 4 აღმასრულებელი დირექტორი 

 

4. აღმასრულებელი დირექტორი 

 იღებს გადაწყვეტილებას ცენტრის საქმიანობიდან გამომდინარე ყველა საკითხზე, რომელიც არ 

შედის გამგეობის კომპეტენციაში,  

 ხელს აწერს ხელშეკრულებებს, კონტრაქტებს;  

 უძღვება ცენტრის ყოველდღიურ საქმიანობას,  

 ყოველწლიურად ცენტრის ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ადგენს ანგარიშს და წარუდგენს 

გამგეობას   

 ხსნის და ხურავს ანგარიშებს საბანკო დაწესებულებებში ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში, ხელს 

აწერს საფინანსო და სხვა სახის ოფიციალურ დოკუმენტებს; წარმოადგენს ცენტრს მესამე პირებთან 

ურთიერთობებში და მისი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება მესამე პირებთან 

ურთიერთობაში არ არის შეზღუდული; 

 

მუხლი 5 ცენტრის ქონება 

 

5.1. ცენტრის ქონება და სახსრები იქმნება: 

 ცენტრის დამფუძნებლების შენატანით;  

 გრანტით მიღებული სახსრებით; 

 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრებით; 

 სხვა წყაროებიდან მიღებული საშუალებებით, რომლებიც არ არის აკრძალული მოქმედი 

კანონმდებლობით; 

5.2. ცენტრის შემოსავლები უნდა მოხმარდეს საწესდებო მიზნების  განხორციელებას და არ 

დაიშვება მისი განაწილება დამფუძნებელთა ან/და გამგეობის წევრთა შორის; 

5.3. ცენტრის ლიკვიდაცის შემთხვევაში მისი ქონება კრედიტორების მოთხოვნათა დაკმაყოფილების 

შემდეგ გამოიყენება წინამდებარე წესდებით  გათვალისწინებლი მიზნებისთვის; 

5.4.   თავისი მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად ცენტრი უფლებამოსილია მიიღოს და 

გასცეს გრანტები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

 

მუხლი 6 ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

6.1. ცენტრის რეორგანიზაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

6.2. ცენტრის ლიკვიდაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში: 

 გაკოტრებისას ან, თუ წესდებით გათვალისწინებული მიზნების განხორციელება შეუძლებელი 

ხდება; 

 დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით; 

 კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში; 

6.3. ლიკვიდაციას ანხორციელებს გამგეობა; 

6.4. ცენტრის ლიკვიდაციის შემთხვევაში უნდა დამთავრდეს მიმდინარე საქმეები, დადგინდეს 

მოთხოვნები, დაკმაყოფილდნენ კრედიტორები. დარჩენილი ქონება შეიძლება გადაეცეს ანალოგიური 

მიზნის მქონე იურიდიულ პირებს. ქონების მიღებაზე უფლებამოსლ პირებს განსაზღვრავენ 

დამფუძნებლები ან სასამართლო გადაწყვეტილებით;  



6.5. აკრძალულია ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების გადანაწილება ცენტრის 

დამფუძნებლებს, წევრებს, ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე 

პირებს შორის;  

6.6. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა იქნეს გამოქვეყნებული საჯაროდ; 

6.7. ქონება შესაძლებელია განაწილებულ იქნას გამოქვეყნებიდან ერთი წლის შემდეგ; 

 

მუხლი 7 დასკვნითი დებულებები   

 

7.1. ცენტრთან დაკავშირებული ყველა სახის დავა დამფუძნებლებს, მისი გამგეობის წევრებს ან/და 

თანამშრომლებს შორის, წყდება შეთანხმებით ან კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით განიხლება 

სასამართლოსა და არბიტრაჟში; 

7.2. თუ ამ წესდების რომელიმე დებულება ჩაითვლება ბათილად, ეს არ მოახდენს გავლენას 

მთლიანად ამ წესდების ან მისი სხვა დებულების ნამდვილობაზე. ბათილი დებულების 

ნაცვლად გამოიყენება წესი, რომელიც ძალაშია და რომლითაც უფრო იოლად მიიღწევა ცენტრის 

მიზანი; 

7.3. წესდებაში ხარვეზის არსებობისას გამოიყენება კანონით გათვალისწინებული დებულებები; 

 

 

 

 

 

 

ცენტრის დამფუძნებლის ხელმოწერა 

1.       

 

 

 

ცენტრის გამგეობის წევრების ხელმოწერა: 

 

1.     ნათია ვაშალომიძე 

 

   

2.     მიშა არობელიძე 

 

 

3.     თათია სამსონიძე 


