
 

დანართი N1 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 დეკემბრის N01-06/21 მორიგი სხდომის 

დღის-წესრიგის პროექტი: 
 

1„,,ქედის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 

 

2. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული და ადამიანური 

 რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სულიკო ჩხიკვაძე 

თანამომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

3. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ბადრი სურმანიძე 

თანამომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

4. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 

ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ჯემალ ტაკიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 

 

5. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი: ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი შოთა ბერიძე 

თანამომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

6. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების 

დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

 სამსახურის უფროსი დავით თედორაძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 

 

7. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების 

შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ეკონომიკური სამსახურის უფროსი სულიკო ბოლქვაძე 



თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 

 

8. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ საკითხთა 

და ძეგლთა დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, 

 ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

 სამსახურის უფროსი ეკატერინე კომახიძე-ქაჯაია 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 

 

9. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სულიკო სურმანიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე რეზო თურმანიძე 

 

10. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის,  

არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი კონსტანტინე გუმბერიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული  

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე გოჩა გორგილაძე 

 

11. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის 

დებულების დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის,  

გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი დავით გოგუაძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 

 

12. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული და ადამიანური 

 რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი სულიკო ჩხიკვაძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 

 

13. „„ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“  ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის  N6 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს ნორმატიული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი აქტის (დადგენილება) პროექტზე საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი  ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო  

საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე ამირან დევაძე 

 

14. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დაბა ქედა აბუსერიძის ქუჩა N16-ში მდებარე 

საცხოვრებელი ბინების მიმდებარედ არსებული 2500 კვ.მ. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  



ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი თემურ ბერიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

საკითხების კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე 

 

15. ქედის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ დანდალოში მდებარე 

702 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში 

უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ეკონომიკური განვითარების სამსახურის  

ქონების მართვის განყოფილების უფროსი თემურ ბერიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

საკითხების კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე 

 

16. ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი სულიკო სურმანიძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების  

საკითხების კომისიის თავმჯდომარე სილოვან ბერიძე 

 

17. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, ახალგაზრდულ 

საკითხთა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის 2018 წლის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ ქედის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის, 

 ახალგაზრდულ საკითხთა და ძეგლთა დაცვის 

 სამსახურის უფროსი ეკატერინე კომახიძე-ქაჯაია 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 

 

18. ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2018 წლის 

მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი. 

მომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის  

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

 სამსახურის უფროსი დავით თედორაძე 

თანამომხსენებელი ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ოთარ ხარაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


