
 

დანართი #1 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი   - „მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის სპორტული სკოლა“ 

 

წესდება 
 

მუხლი 1 

ზოგადი დებულებები 

 

1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

სპორტული სკოლა“, სკოლის გარეშე სპორტულ-საგანმანათლებლო დაწესებულება #1 

კომპლექსური სპორტული სკოლა (შემდგომში - ”სკოლა”) არის კერძო სამართლის არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც შექმნილია საქართველოს ორგანული კანონის 

“ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”-ს საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობის 

მოთხოვნათა შესაბამისად, რომელიც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ახორციელებს სპორტულ-გამაჯანსაღებელ და პროფილურ სპორტულ საქმიანობას. 

1.2. სკოლის დამფუძნებელია მარნეულის მუნიციპალიტეტი. 

1.3. სკოლა თავის საქმიანობას წარმართავს მარნეულის მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით 

დამტკიცებული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სტანდარტების შესაბამისად. 

1.4. სკოლას გააჩნია იურიდიული პირის ყველა ატრიბუტი: მრგვალი ბეჭედი, დამოუკიდებელი 

ბალანსი, საბანკო ანგარიშები და სხვა. 

1.5. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

სპორტული სკოლა“-ს  მისამართია: მარნეული, რუსთაველის ქ #102. 

1.6. სკოლა შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით. 

 

 

მუხლი 2 

სკოლის საქმინაობის მიზნები 

2.1. სკოლა ახორციელებს საქმიანობას შემდეგი მიმართულებით: 

ა) ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-

გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და 

დაოსტატება. 

ბ) ცხოვრების ჯანსაღი წესის პროპაგანდა და მისი დამკვიდრება მოზარდ თაობაში, მასობრივი 

სპორტის განვითრება. 

გ)  სკოლაში არსებული სპორტის სახეობების მიხედვით ქალაქის, ეროვნული ნაკრები 

გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული სპორტსმენების 

მზადების წლიური საწრთვნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის 

მომზადება. 

დ) სასპორტო სკოლის მოსწავლეთათვის (სპორტსმენთათვის), ქალაქის და ეროვნული ნაკრები 

გუნდების წევრებისათვის შესაბამისი სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური 

და საწვრთნელი ბაზის შექმნა. 

ე) თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვით, საკუთარი სპორტულ ღონისძიებათა 

კალენდარის შემუშავებითა და შესრულებით, სპორტული რეზერვების მომზადების ეფექტური 

სისტემის შექმნა; 



ვ) მონაწილეობის მიღება სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის, სპორტის სახეობათა ფედერაციების და სხვა სპორტულ 

ორგანიზაცია დაწესებულებათა მიერ ორგანიზებულ კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებში, 

სემინარებში და სხვა. 

ზ) სკოლის მოსწავლეთათვის (სპორტსმენთათვის) სამედიცინო დიაგნოსტიკური, სპორტულ-

გამაჯანსაღებელი პროცესის ორგანიზება. 

თ) სასპორტო სკოლის თანამშრომელთა და სპორტსმენთა სოციალური პირობების 

გაუმჯობესებაზე ზრუნვა; 

ი) სკოლა საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას ითვალისწინებს სახელმწიფო 

პოლიტიკას ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებით და განსაზღვრავს მიმართულებებს 

ადგილობრივ დონეზე შესაბამისი ღონისძიებების განსახორციელებლად (შესაბამისი ფინანსური 

უზრუნველყოფით). 

2.2. სკოლა თავის მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად ეტაპების შესაბამისად ახორციელებს 

სკოლის გარეშე სასპორტო-სამწვრთნელო საქმიანობას:მონიჯშნული ზედმეტი ის? 

ა) პირველი (დაწყებითი) ეტაპის – საერთო ფიზიკური და დაწყებითი მომზადება მოიცავს. 

- მოძრავი სახალისო სპორტული თამაშებების შესწავლასა და მათში მონაწილეობის მიღებას:  

- სპორტის საფუძვლებისა და ეროვნული მემკვიდრეობის გაცნობას: 

- ჯანსაღი ცხოვრების წესის აღქმასა და უნარჩვევების გამომუშავებას, სპორტულ-პატრიოტული 

სულის ჩამოყალიბებას: 

- მოსწავლე – სპორცმენის მომზადებას შესაბამისად შემდგომ საწრთვნელ ეტაპზე 

გადასასვლელად. 

ბ) მეორე (საბაზო-საორიენტაციო) ეტაპის საწრთვნელი სასპორტო საქმიანობა მოიცავს: 

- პირველ (დაწყებით) ეტაპზე შეძენილი ცოდნისა და ფიზიკური ვარჯიშების სრულყოფასა და 

ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას; 

- შესაბამისი უნარ-ჩვევების გაღრმავებას; 

- სპორტის კონკრეტული სახეობის დაუფლებაზე ორიენტირებულ მომზადებასა და შესაბამის 

სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობას; 

- დამოუკიდებლად წვრთნის უნარჩვევების გამომუშავებას; 

- მოსწავლის (სპორცმენის) მომზადებას შემდგომი წვრთნის ეტაპზე გადასასვლელად.  

გ) მესამე (საშუალო) ეტაპის – სპორტული დახელოვნებისა და სრულყოფის სასპორტო 

საქმიანობა მოიცავს; 

- წვრთნის პროცესის აქტივიზაცია; 

- არჩეულ სპორტის სახეობაში შეძენილი სპორტული მომზადების, სპორტული ცოდნისა და 

უნარჩვევების რეალიზებას; 

- სპორტულ შეჯიბრებებზე მაქსიმალურად მაღალი შედეგების ჩვენებას და უმაღლესი სპორტული 

შედეგების მისაღწევად მომზადებას; 

- მოსწავლის (სპორცმენის) მომზადებას შესაბამისად შემდგომი წვრთნის ეტაპზე გადასასვლელად. 

დ) მეოთხე (უმაღლესი) ეტაპის – უმაღლესი სპორტული დაოსტატების სასპორტო საქმიანობა 

მოიცავს; 

- მაღალი სპორტული შედეგების ჩვენებას, როგორც ეროვნულ ასევე საერთაშორისო 

შეჯიბრებებზე, მათ შორის ევროპის, მსოფლიოსა და ოლიმპიურ თამაშებზე. 

- მოსწავლეების (სპორტსმენების) მზადებას ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობის ან წევრობის 

კანდიდატობისათვის. 

2.3. სკოლის სასპორტო – საწრთვნელი პროცესის ძირითად ფორმას წარმოადგენს: 

ა) ჯგუფური საწრთვნელი და თეორიული მეცადინეობები; 



ბ) ინდივიდუალური წესით მეცადინეობები, რომელიც (ინდივიდუალური და პერსპექტიული 

გეგმების შესაბამისად) აუცილებელია უმაღლესი დაოსტატების ეტაპზე; 

გ) სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში და სასწავლო-საწრვთნელ შეკრებებში მონაწილეობა (როგორც 

საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ); 

2.4. სასპორტო მომზადებისა და უნარ-ჩვევების გამოვლენისა და კონტროლის ფორმებია: 

მიმდინარე და პერიოდული (სპორტული შეჯიბრებები, ნაჩვენები შედეგები და სხვა). 

2.5. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად ბავშვთა 

ახალგაზრდული, რეგიონალური და უმაღლესი ლიგისათვის მომზადება და მონაწილეობის 

მიღება. 

 

 

მუხლი 3 

სკოლის სტრუქტურა, მართვა  და კონტროლი 

3.1. სკოლის სტრუქტურა: 

ა) სკოლის სტრუქტურა შედგება დირექტორის, მისი მოადგილე/ების (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში), სპორტული განყოფილებებისა და სპეციალისტებისაგან. 

ბ) სკოლაში ახალი სპორტული განყოფილების გახსნა ხორციელდება შესაბამისი ეროვნული 

ფედერაციის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, მუნიციპალიტეტთან შეთანხმების შემდეგ, 

შესაბამისი პედაგოგიური კადრებისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არსებობის შემთხვევაში. 

გ) შესაბამისი ეროვნული ფედერაციის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, დამფუძნებელთან 

შეთანხმების საფუძველზე სკოლაში შესაძლებელია სპორტული კლუბის გახსნა, რომელსაც 

მართავს და ხელმძღვანელობას უწევს სპორტული სკოლის დირექტორი (ადმინისტრაცია).  

3.2. სკოლის მართვა: 

სკოლას ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანმადებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

დამფუძნებელი. 

3.3. სკოლის დირექტორი: 

ა) წარმართავს და ორგანიზებას უწევს სკოლის საერთო და სასწავლო-სპორტულ საქმიანობას და 

პასუხისმგებელია ამ საქმიანობის კანონიერებასა და ეფექტურობაზე. 

ბ) სკოლის დირექტორი დამფუძნებლის წერილობითი თანხმობით ამტკიცებს სკოლის 

სტრუქტურას, საშტატო ნუსხას და თანამდებობრივ სარგოებს. 

გ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს სკოლას ყველა ინსტანციაში, გასცემს მინდობილობებს, 

დებს გარიგებებს; 

დ) კანონით დადგენილი წესით განაგებს და განკარგავს სკოლის ქონებას და სახსრებს, 

დაფუძნებლის წინაშე მასვე ეკისრება პასუხისმგებლობა სკოლის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე 

და ფულადი სახსრების მიზნობრივად და სწორად ხარჯვაზე; 

ე) საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით ნიშნავს და ათავისუფლებს 

სკოლის თანამშრომლებს, წყვეტს უფლებამოსილების შეჩერების საკითხს, საჭიროების 

შემთხვევაში უფლებამოსილია მოიწვიოს სპეციალისტები, იღებს გადაწყვეტილებებს სკოლის 

თანამშრომელთა წახალისებებისა და დისციპლინარული პასუხისმგებლობის შესახებ: 

პედაგოგთათვის (მრწვნელთათვის) მინიჭებული სამეცნიერო სამწვრთნელო ხარისხის, საპატიო 

წოდების და მიღწეული შედეგების გათვალისწინებით განსაზღვრავს განაკვეთის დატვირთვის და 

სახელფასო ანაზღაურების ოდენობას; 

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 

აქტებს, არსებული დაფინანსების ფარგლებში სამინისტროსა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოსთან შეთანხმებით განსაზღვრავს მისაღები კონტიგენტის 



რაოდენობას, წყვეტს მოსწავლეების (სპორცმენები) სკოლაში ჩარიცხვისა და გარიცხვის ან სხვა 

სპორტულ ორგანიზაციაში მათი გადაყვანის საკითხს. 

ზ) შეიმუშავებს და ამტკიცებს სკოლის შინაგანწესს (შინაგანწესში აისახება: სასპორტო სკოლაში 

მოსწავლეთა მიღების წესი და საკონკურსო მოთხოვნები, ასევე გადმოყვანის პირობები; 

სპორტული წვრთნის კონკრეტული ეტაპისა და ვარჯიშის ხანგრძლივობა, კვირეული დატვირთვა, 

ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობა; სასპორტო სკოლაში შემსვლელთათვის აუცილებელი საბუთების 

ნუსხა, (მათ შორის სამედიცინო ცნობა ჯამრთელობის შესახებ); მოსწავლის მშობელთან ან 

კანონიერ წარმომადგენელთან გასაფორმებელი ხელშეკრულებების ფორმა და პირობები; 

თ) ამტკიცებს სკოლის სტრუქტურული ერთეულების სამუშაო გეგმას, განსაზღვრავს საქმიანობის 

ძირითად მიმართულებას; 

ი) დამფუძნებელს წარუდგენს წინადადებას სკოლის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების 

შეტანის, ასევე სკოლის რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ; 

კ) ნიშნავს და ათავისუფლებს სკოლის დირექტორის მოადგილე/ებს დამფუძნებელთან 

შეთანხებით. 

ლ) ვალდებულია უფლებამოსილება შეიჩეროს დამფუძნებლის წინაშე და ასევე დამფუძნებელს 

წარუდგინოს მისი არყოფნის პერიოდში  დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი; 

მ) დამფუძნებელთან შეთანხმებით მიიღოს გადაწყვეტილება კერძო სამართლის იურიდიული 

პირის დაფუძნებისა და მასში გაწევრების თაობაზე; 

3.4. სკოლის კონტროლი:  

დამფუძნებლის უფლებამოსილებას ერთპიროვნულად ახორციელებს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი. 

 

მუხლი 4 

სკოლის უფლება და პედაგოგთა (მწვრთნელთა) საბჭოს ფუნქციები  

4.1. სკოლას უფლება აქვს: 

ა) წარმართოს თავისი საქმიანობა საბიუჯეტო დაფინანსების ფარგლებში დამტკიცებული 

ხარჯთაღრიცხვით. 

ბ) მეთოდური დახმარება გაუწიოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ყველა ტიპის 

საკლუბო დაწესებულებებს. 

გ) დადოს ხელშეკულებები და შეიმუშაოს დამოუკიდებელი სპორტული პროგრამები. 

დ) დამფუძნებლებელთან შეთანხმებით ითანამშრომლოს სხვადასხვა საერთაშორისო და 

საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან, განავითაროს ურთიერთობები ბენეფიციარებთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედ 

ორგანიზაციებთან, კლუბებთან, ასევე უცხო ქვეყნის სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაცციებთან. საჭიროების შემთხვევაში დადოს მათთან ხელშეკრულებები და 

მემორანდუმები. 

ე) მოიძიოს დაფინანსების დამატებითი საშუალებები (მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებში).  

ვ) წარმართოს სამეურნეო და სხვა საქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესით.  

ზ) მოაწყოს, თავად გამართოს და მონაწილეობა მიიღოს კომერციულ ან საქველმოქმედო 

ღონისძიებებში, მათ შორის ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში, როგორც საქართველოში 

ისე საზღვარგარეთ. 

თ) დამოუკიდებლად, ან ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან ერთად მოაწყოს შემოქმედებითი 

პროდუქციის გაქირავება. 

ი) სპორტის ეროვნულ ფედერაციასთან შეთანხმებით განსაზღვროს საქართველოს ეროვნული 

ნაკრების წევრი სპორტული სკოლის სპორტსმენების და მათი პირადი მწვრთნელების   

წახალისების (ფინანსური და  კანონით განსაზღვრული სხვა) წესი. 



4.2. სკოლის პედაგოგთა (მწვრთნელთა) საბჭოში შედის სკოლის ყველა პედაგოგი (მწვრთნელი).  

4.3. პედაგოგთა (მწვრთნელთა) საბჭო: 

ა) დამტკიცებული ზოგადი მეთოდიკის და ეროვნული სასპორტო-საგანმანათლებლო პროგრამის 

შესაბამისად შეიმუშავებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორს სპორტსკოლის სასწავლო 

და სასპორტო-საწრთვნელ გეგმას; 

ბ) მონაწილეობს წლის შედეგების განხილვაში; 

გ) რეკომენდაციებს უწევს სპორტსკოლის პედაგოგებს (მწვრთნელებს),  მათთვის საპატიო 

წოდებების მინიჭების შესახებ; 

 

მუხლი 5 

სკოლის   ქონება, ფინანსური სახსრები და საქმინობის სამართლებრივი საფუძვლები  

5.1. სკოლა დაკისრებულ ფუნქციებს ასრულებს დამფუძნებლის მიერ მისთვის გადაცემული 

ქონების ბაზაზე, რომელიც მის ბალანსზე არსებულ სხვა ქონებასთან ერთად გამოიყენება მხოლოდ 

ამ დებულებით დასახული მიზნებისა და ამოცანების შესასრულებლად. 

5.2. სკოლის დაფინანსების წყაროებია: 

ა) შესაბამისი (ადგილობრივი) ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებანი; 

ბ) ფასიანი სწავლებიდან მიღებული სახსრები; 

გ) დამხმარე სახის სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები; 

დ) სახელმწიფო შეკვეთის შესრულებიდან მიღებული შემოსავალი; 

ე) სპორტულ-მასობრივი ღონისძიებების ჩატარებიდან მიღებული შემოსავლები; 

ვ) ხელშეკრულების საფუძველზე შესრულებული სამუშაოდან მიღებული შემოსავალი; 

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლები. 

5.3. სკოლის საქმიანობის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს საკანონმდებლო, 

კანონქვემდებარე აქტები და ეს დებულება.                                    

 

მუხლი 6 

ანგარიშგება  

6.1. სკოლის მართვის უფლებამოსილება და ანგარიშვალდებულება განისაზღვრება ამ 

დებულებით დადგენილი წესისი შესაბამისად. 

6.2. ფინანსური ანგარიშგება: 

6.2.1. სკოლა ფინანსურ ანგარიშგებას წარუდგენს დამფუძნებლებს სამუერნეო წლის მომდევნო 

წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში. 

6.2.2. ფინანსურის ანგარიშგება უნდა იქნეს შედგენილი საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

 

მუხლი 7 

ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია  

7.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ხორციელდება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

გადაწყვეტილებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანხმობით.  

7.2. ლიკვიდაციის დროს უნდა დასრულდეს მიმდინარე საქმეები, დადგინდეს მოთხოვნები, 

დარჩენილი ქონება გამოიხატოს ფულში, დაკმაყოფილდნენ კრედიტორები და დარჩენილი ქონება 

გაუნაწილდეს უფლებამოსილ პირებს. 



7.3 დამფუძნებელთა გადაწყვეტილება საზოგადოების ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ 

უნდა დარეგისტრირდეს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრში. ლიკვიდაციის პროცესი დაწყებულად ითვლება მისი რეგისტრაციის მომენტიდან.  

7.4. ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამოსილ პირებს განსაზღვრავენ 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლები. არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას ქონების გასხვისება შესაძლებელია, თუ:  

ა) გასხვისება ხელს უწყობს მის მიერ დასახული მიზნების განხორციელებას;  

ბ) ემსახურება  საქველმოქმედო მიზნებს;  

გ) ქონება გადაეცემა სხვა არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.   

7.5. აკრძალულია ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების განაწილება არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, ხელმძღვანელობისა და 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის.  

7.6. თუ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის დამფუძნებლებმა არ განსაზღვრეს 

ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი, სასამართლო 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილ ქონებას 

გადასცემს შესაბამისად ერთ ან რამდენიმე არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, 

რომლებსაც აქვთ იგივე ან მსგავსი მიზნები, როგორიც ლიკვიდირებულ არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. თუ ასეთი ორგანიზაციები არ არსებობს ან შეუძლებელია 

ასეთი ორგანიზაციების გამოვლენა, მაშინ შეიძლება მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება ამ ქონების 

სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ. სასამართლომ ქონება შეიძლება გაანაწილოს 

ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციიდან 6 თვის შემდეგ. 

7.7. ლიკვიდაციას ახორციელებს ხელმძღვანელობის უფლებამოსილების მქონე პირი (პირები) ან 

კანონით დადგენილი წესით დანიშნული ლიკვიდატორი. ლიკვიდატორი პასუხს აგებს, როგორც 

ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი. 

 

 

მუხლი 8 

დასკვნითი დებულებები 

8.1. წინამდებარე წესდება ძალაში შედის მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ 

წესდების დამტკიცების შესახებ ბრძანების გამოცემისა და ამ წესდების იურიდიული პირების 

რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

8.2. თუ ამ წესდების რომელიმე დებულება ბათილად იქნა ცნობილი, ეს გავლენას არ მოახდენს 

წესდების სხვა დებულებების ნამდვილობაზე. 

8.3.  ამ წესდებასა და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას შორის არსებული შეუსაბამობის 

შემთხვევაში მოქმედებს კანონი. 

8.4. წესდება შედგენილია ქართულ ენაზე 3 (სამ) იდენტურ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი  

ინახება დამფუძნებელთან, მეორე დირექტორთან და საქართველოს იუსტიციის სამინისიტროს 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. 

 

 

 
 


